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واکنش علی مطهری به پوشش
بازیگران در خارج از ایران
علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ،با
انتشار یادداشتی درباره پوشش بازیگران زن در
خارج از کشور اظهارنظر کرده است .در بخشی
از یادداشت او که در اختیار ایسنا قرار داده شده،
آمــده اســت« :اگــر یک بازیگر زن در یک برنامه
رسمی بینالمللی در خارج از کشور به عنوان
نماینده جمهوری اسالمی ایران شرکت میکند،
باید پوشش اسالمی را به نحو درست رعایت کند،
اما اگر برای یک سفر شخصی یا خانوادگی به
خارج از کشور رفته است ،مأمور نیستیم تجسس
کنیم که آیا پوشش اسالمی را رعایت میکند یا
نمیکند و اگر رعایت نکرد او را به ریاکاری و نفاق
متهم کنیم زیرا منطق او این است که در داخل
ایران قانون را رعایت میکنم و در خارج به هر
دلیلی از جمله سهلانگاری یا همرنگ جماعت
شدن رعایت نمیکنم ،گرچه میدانم که درست
و صالح و حکم عقل و شرع آن است که در همهجا
رعایت کنم و رفتار یگانه داشته باشم».

فاطمه معتمد آریا در جشن تولد
شهید مدق
حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس با انتشار
تصویریازحضورفاطمهمعتمدآریادرجشنتولد
شهید مدق نوشت« :امروز شنبه یکم تیرماه تولد
شهید مدق بود (رجوع به کتاب «اینک شوکران»
چــاپ روایــت فتح) و همسرشان سرکار خانم
فرشته ملکی ،تعدادی از دوستان جان را برای
اینجشنبهمنزلشاندعوتکردهبودند؛ازجمله
سرکار خانم فاطمه معتمد آریا .ایشان با جان و دل
و شعف وصف ناپذیری پذیرفته و با افتخار تمام
در منزل این شهید و در این جشن حضور پیدا
کردند .شایان ذکر است که رفاقت عمیق این دو
از خواندن کتاب «اینک شوکران ،خاطرات شهید
مــدق» توسط خانم معتمد آریــا و دیــدار رودررو
با سرکار خانم ملکی در یک مراسم هفته دفاع
مقدس در شهرستانی دور از تهران آغــاز شده
است و اکنون به صورت گستردهتر ادامه دارد».
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همه با هم هستیم»

ن تماشای فیلم «ما
چرا مخاطبا
ر توصیه نمیکنند؟
را به یکدیگ

چهره ها و خبر ها

دورهمی
بیمزه ستارهها

منوچهر هــادی قصد دارد پس
از فیلم توقیف شــده «رحمان
،»1400فیلمجدیدیبهنام«یک
میلیون دالر» را جلوی دوربین
ببرد .او اکنون روزهــای پایانی
تصویربرداریسریال«دل»راسپریمیکند.
بــاران کوثری به زودی با فیلم
«آستیگمات» اثــر مجیدرضا
مصطفوی ،به نمایش خانگی
م ـیآیــد .ایــن فیلم اجتماعی
در زمان اکران مورد استقبال
نسبی مخاطبان قرار گرفت و یک و نیم میلیارد
تومان فروش کرد.

مائده کاشیان  -فیلم پرزرقوبرق «ما همه با هم هستیم» که این روزها بحث توقف اکران آن در
استان کرمان به دلیل مسائل قومیتی حسابی داغ است ،در هفته اول اکران سه میلیارد و 107
میلیون تومان و در هفته دوم ،دو میلیارد و  293میلیون تومان فروخته است که افت فروش
فاحش  26درصدی را نشان میدهد .آن هم در حالی که این رقم برای «سرخپوست»  12درصد
و برای «شبی که ماه کامل شد» فقط چهار درصد است« .ما همه با هم هستیم» به واسطه حضور
ستارههای ســینما و یدک کشــیدن نام ژانر کمدی ،در ابتدا توجه مخاطبان زیادی را به خود
جلب میکند اما کافی است پای تماشای فیلم بنشینید تا تصمیم بگیرید تجربه تماشای آن را
برای خودتان نگه دارید و دیدنش را به اطرافیان تان پیشنهاد نکنید اما چرا تازهترین ساخته
کمال تبریزی ،تماشاگران را راضی نمیکند؟ توقع مخاطبان از دیدن این فیلم چیست؟
ضعف مفرط قصه
ایــده اصلی قصه «ما همه با هم هستیم» در
لحظات ابتدایی فیلم مخاطب را کنجکاو
میکند اما طولی نمیکشد که ریتم بسیار کند
آن حوصله مخاطب را سر میبرد و باعث میشود او انگیزه
یا شوقی برای دنبال کردن فیلم نداشته باشد .سرنوشت
شخصیتها ،از همان ابتدای فیلم مشخص است ،بنابراین
چالش آدمهای مختلف داخل هواپیما با یکدیگر و اتفاقات
ریز و درشت غیرقابل پیشبینی ،باید مخاطب را سرگرم کند،
اما متأسفانه ایده خوب فیلم هرگز به یک قصه منسجم تبدیل
نشده است و از یک جایی به بعد کامال رها میشود.
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فقدان هیجان

قــاعــدتــا وقــتــی قصه یــک فیلم در هواپیما
میگذرد ،باید به تناسب چنین لوکیشنی،
موقعیتهای مختلف و هیجانانگیز ایجاد شود تا تماشاگر
را به وجد بیاورد یا او را غافلگیر کند ،وگرنه این که عدهای
در یک هواپیما بر سر موضوع خاصی به سروکله هم بزنند و
مدام حرفهای تکراری بزنند ،چه جذابیتی برای تماشاگر
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دارد؟! کل هیجان فیلم «ما همه با هم هستیم» خالصه
میشود در دو سکانس سقوط هواپیما و یک اتفاق ساختگی
و غیرقابل باور برای یکی از شخصیتهای درون هواپیما که
هیچ کدام از آنها هیجانی به مخاطب تزریق نمیکند .حاال
بماند که به علت جلوههای ویژه ضعیف فیلم ،محیط هواپیما
هم برای مخاطب باورپذیر نیست و کامال مشخص است که
شخصیتها درون هواپیمایی هستند که در آسمان در حال
پرواز نیست!

۳

بالاستفاده بودن ستارهها

اولین و مهمترین اتفاقی که در «ما همه با هم
هستیم» توی ذوق تماشاگر میزند ،حضور
بیفایده ستار هها در فیلم است .بنابراین اگر مخاطب از
خیر همه انتظاراتی که از تماشای فیلم داشــت بگذرد،
حضور بیتأثیر ستار ههای فیلم را دیگر نمیتواند نادیده
بگیرد .مهران مدیری ،محمدرضا گلزار ،هانیه توسلی و
حسن معجونی ،مانند دیگر بازیگران ،فقط در فیلم حضور
دارند وگرنه نقش خاصی در پیشبرد قصه ندارند و تبدیل
به شخصیت نمیشوند .لیال حاتمی تنها در سکانسهای
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حسینمهریاینروزهامشغول
بازی در فیلم «زنبور کارگر» به
کــارگــردانــی افشین صادقی
اســت .او فیلم «کروکودیل» را
در نوبت اکران و همچنین فیلم
«ماجراینیمروز؛ردخون»راآمادهنمایشدارد.
ابتدایی و پایانی فیلم دیده میشود ،مهران مدیری به واسطه
شخصیتپردازی ضعیفی که داشته ،جز تکرار دیالو گها
و خوردن خوراکی بازی خاصی ندارد ،محمدرضا گلزار در
چند سکانس فیلم به اجبار به قصه وصل شده است و بقیه
شخصیتها ،یکی پس از دیگری نوبتی دیالو گهای خود
را میگویند .در این میان بار اصلی قصه به روی دوش پژمان
جمشیدی است و نمیتوان او را از قصه حذف کرد.

۴

شوخیهای کمتعداد و بیمزه

ژانر فیلم «ما همه با هم هستیم» کمدی است
و قــرار بر این بــوده که مخاطب را بخنداند،
اما فیلم در نهایت میتواند در بعضی از سکانسها ،آن هم
با شوخیهای کالمی ،تنها یک لبخند روی لب مخاطب
بنشاند! پس تصور نکنید حضور بازیگرانی مانند جواد عزتی،
پژمان جمشیدی ،مهران مدیری یا مهران غفوریان در فیلم،
قرار است کاری کند که از خنده ریسه بروید ،اما میتوانید
امیدوار باشید در چند سکانس انگشتشمار فیلم ،هر از
گاهی به شوخیهای کالمی جواد عزتی ،پژمان جمشیدی
و یدا ...شادمانی لبخند بزنید.

سیدمرتضی فاطمی اعــام
کرده که به علت مخالفت مدیر
جدیدشبکه۵برنامه«اختیاریه»
دیگر ادامه نخواهد داشت،اما
شبکه ایــن موضوع را تکذیب
کرده وبه خواست خود تهیه کننده دانسته است.
محمود رضــوی با انتشار یک
توییت از رئیس قــوه قضاییه
درخــواســت کــرده به ماجرای
توقف اکران فیلم «ما همه با هم
هستیم» در کرمان ورود کند تا
حکم محلی صادر نشود و مالک پروانه ساخت و
نمایش باشد.
ریحانه پارسا برای بازی در فیلم
«خوب بد جلف :ارتش سری»
اثر پیمان قاسمخانی ،جلوی
دوربین رفــت .حامد کمیلی،
گــوهــر خــیــرانــدیــش ،فــرهــاد
آئیش ،پژمان جمشیدی و سام درخشانی نیز در
این فیلم حضور دارند.

