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تن و حاشیه نوزدهمین جشن حافظ

م

سینمای جهان

حضور گری اولدمن در فیلم فینچر
دیوید فینچر قرارداد ساخت اولین فیلم بلندش
را از سال  ۲۰۱۴تاکنون بست.
به گزارش مهر ،دیوید فینچر کارگردانی فیلمی
زندگی نامهای را درباره هرمن منکیویچ نویسنده
فیلم نامه «همشهری کین» انجام میدهد .قرار
است گری اولدمن در نقش این شخصیت بازی
کند .این فیلم با عنوان «منک» بر مبنای فیلم
نامهای به قلم پدر فقید فینچر ساخته میشود.
جک فینچر این فیلم نامه را پیش از فوتش در
سال  ۲۰۰۳نوشته بود.
داستان اصلی فیلم درباره چگونگی نوشته شدن
فیلم نامه «همشهری کین» توسط منکیویچ است
که به یکی از مهم ترین فیلمهای تاریخ سینما
بدل شد.

حضور استارکها در مقدمه
«بازی تاجوتخت»
نویسنده رما نهای «نغمه یخ و آتش» از حضور
خاندان «اســتــارک» در سریال جدیدی که در
دنیای «بازی تاجوتخت» میگذرد ،خبر داد.
به گزارش آیسینما ،داستان این سریال حدود
 ۵هزار سال قبل از ماجراهای «بازی تاجوتخت»
میگذرد .مارتین که رما نهایش منبع الهام
سریال فانتزی پرطرفدار بــود ،دربــاره سریال
جدید که نوعی مقدمه برای «بازی تاجوتخت»
است در گفتوگویی با اشــاره به حضور هفت
اقلیم و پادشاهی در سریال اصلی گفته است:
«وقتی عقبتر برویم ۹ ،پادشاهی وجود دارد و
بعد  ۱۲پادشاهی .سرانجام به جایی میرسیم
که صد اقلیم و پادشاهی وجــود دارد -یعنی
پادشاهیهای خرد و کوچک -و داستان جدید
در این دوران میگذرد ».به گفته این نویسنده
که از تهیهکنندگان این سریال جدید هم است،
این دوران «عصر طالیی قهرمانان» نام دارد .او
همچنین فاش کرده که کدام خاندان مشهور
«گات»بهصفحهتلویزیونبازمیگردند.اوتوضیح
داده« :خــانــدان استارک قطعا حضور دارنــد.
خاندان لنیستر هنوز نیامده اند ،اما کسترلی
راک (مرکز فرمانروایی لنیسترها) حتما هست».

ستایشدرسآموز
گالبآدینهازمهدیهاشمی

جشن حافظ در حالی  19ساله شد که سومین
سالفقدانعلیمعلمراپشتسرگذاشتوتقدیر
ازگالبآدینهرابههمراهداشت.بهگزارشایسنا،
این مراسم شامگاه  ٢٠تیرماه با حضور جمعی
از هنرمندان در سالن همایشهای برج میالد
برگزار شد .در این دوره از گالب آدینه به پاس یک
عمرفعالیتهنریتقدیرشدکهبهگفتههنرمندان
حاضر ،درسی از گذشت و فداکاری به آنها داد.
همچنین در این آیین برای نخستین بار جایزه
دستاوردفردیرابهرضاعطاراناهداکردند.
▪تقدیرازگالبآدینه

جایزه ویــژه دنیای تصویر به پــاس یک عمر
فعالیت هنری با حضور نــورا هاشمی و آذر
معماریان به گالب آدینه تعلق گرفت .تقدیر
از او با تشویقهای چند دقیقهای تماشاگران
همراه شد .این بازیگر با لحنی بغضآلود گفت:
«هرچه تمرین کردم که امروز بغض نکنم ،اما
نشد .آدم وقتی کارهایش در گذشته را میبیند
احساساتی میشود ،به خصوص که زیر پرچم
مرد بزرگی مثل علی معلم باشد ».او افزود:
«همیشه در این گونه مراسم همه میآیند و
تشکر میکنند ،علت این تشکرها این است که
تریبونیبرایتشکرازافرادیفراهممیشودکه
باعث شدند آدم در چنین جایگاهی باشد .من
هم از استادان خودم مهدی هاشمی نازنین،
سوسن تسلیمی و رخشان بنیاعتماد تشکر
میکنم و باید بگویم من هنوز یک هنرآموز
هستم و از تماشاگران و تمام کسانی که من
را الیق این صحنه دانستند تشکر میکنم،
حقشناس یکدیگر باشیم».درادامه مراسم

محسن تنابنده ماه آینده فیلم
«قسم» را در مقام کارگردان
روی پ ــرده سینماها خواهد
داشت و شهریور ماه نیز با فیلم
«شــکــســتــن هــمــزمــان بیست
استخوان» به کارگردانی جمشید محمودی،
روی پرده دیده خواهد شد.

چند تن از اهداکنندگان جایزه و برندگان اقدام
گالب آدینه را تحسین کردند.
▪تندیسافتخاریحافظبرایرامینجوادی

با حضور دکتر امیرهوشنگ هاشمی و آذر
معماریان به پاس خلق آثار ارزشمند و به عنوان
یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان معاصر
از رامین ج ــوادی تقدیر و تندیس افتخاری
حافظ به او تقدیم شد .این موسیقیدان در این
برنامه حضور نداشت اما پیامی از او منتشر شد:
«متأسفانهامکانحضوردراینبرنامهرانداشتم
امادعوتبهاینجشنودریافتاینجایزهبرایم
افتخار بزرگی اســت ».سپس اعالم شد که در
برنامهایرسمیاینتندیسرااصغرفرهادیبه
رامینجوادیاهدامیکند.
▪آتشبرسرارشااقدسی!

جایزه بهترین فیلمنامه بخش تلویزیون با حضور
الهام حمیدی و شاهرخ استخری به احسان
جوانمرد بــرای سریال «بانوی عمارت» اهدا
شد .همچنین جایزه بهترین دستاورد هنری
با حضور عبدا ...اسکندری و ارشا اقدسی به
محسن روزبهانی ،جواد مطوری و حسن ایزدی
برای جلوههای ویژه بصری و میدانی اهدا شد.
ارشا اقدسی با ظاهری عجیب بر صحنه آمد و
روی سر او آتشی روشن بود! او آرزو کرد که روزی
هم بدلکاران در جشنوارهها دیده شوند و جایزه
بگیرند .جایزه بهترین تدوین سینما به هایده
صفییاریبرایفیلمسینمایی«عصبانینیستم»
اهدا شد و جایزه بهترین موسیقی متن به بامداد
افشاربرایفیلم«مغزهایکوچکزنگزده»تعلق

گزارشخبریتلویزیون،حاشیهسازشد
گزارش خبری «مردم و عفاف و حجاب» که پنج
شنبهشب از همه بخشهای خبری روی آنتن
رفت ،واکنشهای فراوانی را برانگیخت .ماجرا
ازاینقراربودکهبهمناسبت 21تیر«روزحجاب
و عفاف» ،یوسف سالمی گزارشگر خبرگزاری
صداوسیما به میان مردم رفت و درباره مسائل
مختلفمربوطبهحجابوعفافبامردمصحبت
کرد.نکتهجالباینگزارش،حضورتعدادزیادی

چهره ها و خبر ها

از خانمهایی بود که پوشششان با خطوط قرمز
تلویزیون ،متفاوت بــود .این گــزارش طوالنی
که اغلب مصاحبهشوندگانش خانم بودند ،در
شبکههایاجتماعیبحثبرانگیزشدونظرات
متفاوتیرابرانگیخت.
کاربری که با پخش این گزارش مخالف بود ،از
تناقض عجیبی در این گزارش نوشت« :اخبار
شبکه  2داره با زنــان روســری عقب مصاحبه

گرفت .در ادامه نشان ویژه عباس کیارستمی با
حضورهمایونارشادیوسیاوشاسدیبهپوریا
کاکاوندبرایفیلم«گلدنتایم»اهداشد.
▪ 4جایزهبرای«بانویعمارت»

جایزهبهترینبازیگرمردکمدیتلویزیونبهامین
حیایی برای سریال «ساخت ایران  »٢و جایزه
بهترینبازیگرزندرامتلویزیونبهپانتهآپناهیها
برای سریال «بانوی عمارت» اهدا شد .جایزه
بهترین فیلم برداری نیز به هومن بهمنش برای
فیلم«متریشیشونیم»تقدیمشد.جایزهبهترین
بازیگر مرد درام تلویزیون نیز به حسام منظور
برایسریال«بانویعمارت»اهداشد.همچنین
جایزه بهترین بازیگر زن کمدی تلویزیون به
نازنین بیاتی بــرای سریال «گلشیفته» تعلق
گرفت.دربخشبعدیجایزهبهترینکارگردانی
تلویزیونبهعزیزا...حمیدنژادکارگردان«بانوی
عمارت»اهداشد.درادامهجایزهبهترینمجموعه
تلویزیونی به مجید موالیی برای سریال «بانوی
عمارت»تعلقگرفت.
▪تداومموفقیت«متریشیشونیم»

جــایــزه بهترین چــهــره تلویزیونی بــه عــادل
میکنهوحدود 15-20نفردارنجلویدوربین
فحش می دن به بیحجابها و دشمن و...
که باعث خیانت و فروپاشی خانواده می شن و
خواستار برخورد قانونی با این افراد هستن!»
کاربر دیگری نیز این گونه واکنش نشان داده
بــود« :به نظرم این گزارشها تمسخر و وهن
صداوسیماست ».در مقابل عدهای از کاربران
شبکههای اجتماعی نیز نظر متفاوتی داشتند
و این گزارش را مفید میدانستند .کاربری این
گونه نوشت« :چه خوب که صداوسیما با یک

فردوسیپور بــرای برنامه «نــود» اهــدا شد .در
بخش بعدی جایزه بهترین فیلم نامه بخش
سینماییبههومنسیدیبراینوشتن«مغزهای
کوچک زن ـگزده» و جایزه بهترین ترانه تیتراژ
فیلم و سریال به علیرضا قربانی برای ترانه فیلم
«چهارراهاستانبول»تعلقگرفت.جایزهبهترین
بازیگرمردسینمایایرانبهپیمانمعادیبرای
«متری شیشونیم» و نوید محمدزاده برای
«مغزهای کوچک زن ـگزده» اهدا شد .جایزه
بهترینبازیگرزنسینمایایرانبهبارانکوثری
برای«عرقسرد»وشبنممقدمیبرای«خجالت
نکش» تعلق گرفت .در این دوره از جشن حافظ
برای اولین بار جایزه دستاورد فردی ویژه برای
تأثیرگذاری در موفقیت آثار سینمایی به رضا
عطاران تعلق گرفت .در ادامــه جایزه بهترین
کارگردانی سینمای ایران به سعید روستایی
کــارگــردان «متری شیشونیم» تقدیم شد.
جایزهویژههیئتداورانونشانحافظبهحمید
نعمتا...کارگرداناهداشدکهپسراواینجایزه
را دریافت کرد .در بخش پایانی جایزه بهترین
فیلم سینمای ایران با حضور جهانگیر کوثری و
علیرضاغفاریبهسیدجمالساداتیانبرایفیلم
«متریشیشونیم»تعلقگرفت.
گزارش جالب ،به روز ملی عفاف و حجاب توجه
کرد .دست مریزاد» کاربر دیگری نیز در این باره
نوشت« :امشب توی گــزارش یوسف سالمی
در  ،20:30خانمهای بدحجاب از لزوم وجود
قانون حجاب میگفتن .خیلی عالی بود این
حرکتسالمی».

محمدبحرانیدراختتامیهدومین
جشنواره پویانمایی و برنامههای
عروسکیتلویزیونایران،دربخش
صداپیشگی ،تندیس و جایزه
نقدی جشنواره را دریافت کرد.
اینجشنوارهدراستانکرمانشاهبرگزارشدهاست.
بابک کریمی قرار است در فیلم
«زندگیپیشرو»اثرادواردوپونتی
بازی کند و در این فیلم با سوفیا
لــورن بازیگر مشهور ایتالیایی
همبازیشود.اینفیلم،اقتباسی
ازرمانیبههمیننامنوشتهرومنگاریاست.
افسانه چــهــر هآزاد قصد دارد
بــا هــدف کمک بــه افـــرادی که
تصمیم دارن ــد سیگارشان را
تــرک کنند ،بــه کلینیکهای
تــرک اعــتــیــاد بـــرود و بــا آنهــا
مالقات کند .او قبال در برنامه «خندوانه» گفته
بود که در زمینه ترک سیگار تجربه دارد.
حمید گــودرزی از چهارشنبه
ایـــن هــفــتــه ب ــا فــیــلــم کــمــدی
«نــیــوکــاســل» ک ــاری از محمد
قصابیان ،به سینماها میآید.
بهرام افشاری ،نسرین مقانلو،
سحر قریشی ،رضــا ناجی و رز رضــوی از دیگر
بازیگران این فیلم هستند.
آنــاهــیــتــا درگـــاهـــی روزهــــای
پایانی بــازی در نمایش «نفرین
قحطیزدگان» را به کارگردانی
همسرشاشکانخطیبی،سپری
میکند.اوهمچنینفیلمکمدی
«چشموگوشبسته»راآمادهنمایشدارد.

