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اخبار

جزئیات قصه سریال جدید
حسن فتحی
نویسنده ســریــال «جــیــران» بــه کــارگــردانــی
حسن فتحی ،دربــار ه قصه این سریال تاریخی
توضیحاتی را ارائه کرد.
احسان جوانمرد در گفتوگو با ایسنا ،درباره
ســریــال «جــیــران» کــه یکی از شخصیتهای
تاریخی دوره ناصرالدین شاه است و قرار است
بــه آن پــرداخــتــه ش ــود ،توضیح داد« :جــیــران
یکی از زنان دربــار ناصرالدینشاه است که در
واقعیت تاریخ وجود داشته و ما این جا با قصهای
که حتم ًا آمیخته به خیال خواهد بود ،زندگی
پرفرازونشیبش را روایــت خواهیم کرد .عالوه
بر «جیران» تعداد زیادی از شخصیتهای قصه
واقعی هستند و در آن دوره زندگی کردهاند».
این نویسنده درباره شخصیتهای تاریخی که
قرار است در سریال «جیران» به آنها پرداخته
شــود ،گفت« :ناصرالدین شــاه ،جیران ،میرزا
آقاخان نوری صدراعظم ایران بعد از امیرکبیر،
ملکجهان خانم مهدعلیای ایــران ،ملکزاده
خواهر ناصرالدین شاه ،گلین ،تاجالدوله ،شکوه
السلطنه و ستاره خانم ،زنان عقدی ناصرالدین
شاه و همچنین عدهای از رجال و نسوان اوایل
عهد ناصری از جمله خدیجه همسر محمد شاه،
از شخصیتهایی هستند که در سریال «جیران»
به آنها پرداخته میشود ».وی در پاسخ به این
سوال که آیا همه شخصیتهای این سریال واقعی
هستند ،توضیح داد« :کلی شخصیتهای واقعی
تاریخی داریم و کلی هم شخصیتهای خیالی که
به کمک هم درام ما را پیش میبرند».

«مرد عنکبوتی»
جدید رکورد شکست
«مــرد عنکبوتی :دور از خانه» محصول سونی
موفق شد تا در بازار بینالمللی رکوردشکنی و
نام خود را به عنوان پرفروشترین فیلم از مجموعه
«مرد عنکبوتی» در بازار فروش خارجی ثبت کند.
به گــزارش مهر ،در هفتهای که گذشت «مرد
عنکبوتی :دور از خانه» بار دیگر در صدر باکس
آفیس آمریکای شمالی نشست تا برای دومین
هفته عنوان صدرنشینی گیشه را از آن خود کند.
در عین حال این فیلم ابرقهرمانی پس از حضور
 ۱۷روزه در سینماهای خارج از آمریکا نیز فروشی
 572.5میلیون دالری را در بــازار بینالمللی
تجربه کرد و موفق شد تا رکورد «مرد عنکبوتی
 »۳با فروش  ۵۵۵میلیون دالر را بشکند .این
فیلم در آمریکا در هفته اخیر  ۴۵میلیون دالر
فــروش کــرد و فــروش کل خــود در آمریکا را به
 274.5میلیون دالر رساند .با محاسبه این
فروش ،فیلم در مجموع جهان  ۸۴۷میلیون دالر
فروش کرده است« .مرد عنکبوتی» جدید را جان
واتس کارگردانی کرده و تام هالند ،ساموئل ال
جکسون ،کوبی اسمالدرز ،زندیا ،جان فاورو،
مریسا تومی و جیک جیلنهال از بازیگران این
فیلم هستند.
جایگاه دوم باکس آفیس در دســت «داستان
اسباب بازی  »۴است که موفق شد تا  ۲۰میلیون
دالر دیگر فروش کند و در چهارمین هفته اکرانش
در باکس آفیس داخلی در مجموع  ۳۴۶میلیون
دالر کسب کند .فیلم تازهوارد هفته «خزیدن» در
بازار آمریکا با فروش ۱۲میلیون دالری کار خود را
آغاز کرده و جایگاه سوم باکس آفیس را با نمایش
در  ۳۱۷۰سالن سینما کسب کرده است.

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان  -پخش زنــده مسابقات
ورزشی در شبکه ورزش سیما ،در یکی دو روز
اخیر حواشی داشته که آن را بر سر زبا نها
انداخته اســت؛ مسابقاتی که از قضا هر دو
هم خارجی و غیرفوتبالی بودند .احتما ًال
میدانید از چــه چیزی صحبت میکنیم؛
مسابقه دوچرخهسواری توردوفرانس و مسابقه
تنیس ویمبلدون .در مسابقه دوچرخهسواری،
در کسری از ثانیه ،اتفاقی غیرمنتظره افتاد و
آن چه که نباید ،روی آنتن رفت! تصویری که
احتما ًال کارگردانهای تلویزیونی مسابقات
هم اگر متوجه آن میشدند ،به دلیل قوانینی
که در غالب کشورهای دنیا دربـــاره پخش
تصاویر غیراخالقی وجود دارد ،نمیگذاشتند
روی آنتن برود .تصویر این اتفاق در شبکههای
اجتماعی وایرال شد و خب البته ماجرا در حد
یک تصویر تلگرامی تمام شد.
با صراحت بگوییم مقصودمان از این مطلب و
این تیتر ،مخالفت با پخش زنده ورزشی نیست.
نه از بیدقتی ناظر پخش دفاع میکنیم و نه
پخش زنــده را تخطئه .میدانیم مسابقات
ورزشــی فقط وقتی جذابیت دارد که زنده
روی آنتن برود و طبیعت پخش زنده تلویزیونی

در همه جای دنیا ،چه در مسابقه ورزشــی و
چه غیر آن ،ایــن اســت که گاهی محل وقوع
برخی اتفاقات غیرمترقبه میشود .بعضی
از ایــن اتفاقات هم بامزه هستند و خــوراک
شوخیهای شبکههای اجتماعی را فراهم
میکنند.
▪فوتبال  2ساعت معطل تنیس!

حاشیه دوم که البته جنس متفاوتی داشت،
مربوط به مسابقات تنیس ویمبلدون بود که

این روزها توجهات زیادی را جلب کرده است.
ابتدا جمعهشب مسابقه راجر فدرر و رافائل
نادال روی آنتن شبکه ورزش رفت و توجهات
زیادی را جلب کرد .ممیزی کمی روی تصاویر
اعمال شد و اعصاب بینند هها را خرد نکرد.
ورزشدوستان این رقابت کالسیک و جذاب
را از شبکه ورزش دنبال کردند و بر اساس آمار
جستوجویگوگل،عالقهمندانزیادیراپای
تلویزیوننشاند.اتفاقاصلیاما،یکشنبهشب
افتاد .زمانی که از ساعت  17:35عصر ،شبکه

ورزش مسابقه فینال تنیس ویمبلدون را روی
آنتن بــرد .بعد از چند دقیقه پخش تصاویر
گرم کــردن این دو ورزشکار ،مسابقه شروع
شد و به طرز عجیبی طوالنی شد! دقیق ًا 4
ساعت و  55دقیقه اصــل مسابقه بــه طول
انجامید و با احتساب کمی حواشی قبل و بعد
مسابقه ،دقیقا  5ساعت و  5دقیقه ،این مسابقه
ماراتنوار روی آنتن بود.
طوالنیترین فینال تاریخ ویمبلدون ،احتماالً
به طوالنیترین پخش زنده ورزشی در تاریخ
صداوسیما هم تبدیل شد .نکته جالب آن که
طوالنی شدن این مسابقه ،باعث شد مسابقه
فوتبال جــام ملتهای آفریقا بین سنگال و
تونس که قــرار بود از ساعت  20:30پخش
شود ،از دقیقه ( 104وقتهای اضافه) روی
آنتن برود! شهاب قاسمی گزارشگر مسابقه
فوتبال ،از ساعت  20:30در استودیو منتظر
پایان مسابقه تنیس بود تا باالخره در ساعت
 22:40نوبتش شد .این مسابقه تنیس هم
مانند مسابقه جمعهشب ،با کمترین ممیزی
ممکن پخش شد و بسیاری از عالقهمندان
ورزش در شبکههای اجتماعی از این ماجرا
ابراز خوشحالی کردند.

چطورجیمزباند،یکزنسیاهپوستشد؟
گــروه سینما و تلویزیون  -دیــروز برخی رسانههای معتبر
هالیوود ،از احتمال بازی الشانا لینچ بازیگر زن انگلیسی در
نقش «جیمز باند» نوشتند .درست خواندید؛ یک بازیگر زن 31
ساله سیاهپوست که ازنوادگان مهاجر
اهــل جاماییکاست .ایــن خبر با
واکنشهای متفاوتی روبهرو شده
که بین سینمادوستان کشور ما،
غالب ًا منفی بوده است .اگرچه در
آمریکا و اروپا ،از این تغییر استقبال
شده است! اما ماجرا چیست؟ چرا
ایــن تغییر اتفاق افــتــاده و چرا
مورد استقبال قرار گرفته
است؟
▪وی ــژگــیه ــای یک
جاسوس معروف

جیمز باند جاسوس
بــه شــدت مشهور 
ی
اســـت و احــتــمــا ًال در
مــیــان جــاســوسهــای تاریخ
سینما ،معرو فترین است.
حتی کسانی که فیلمهای
مــأمــور  007را ندید ه اند،

گاهی در مکالمات روزمـــره ،از واژه «جیمز باند» استفاده
میکنند .سابقه شخصیت جیمز باند در هنر ،بیش از فیلمهایی
است که دانیل کریگ در سا لهای اخیر بــازی کــرده است.
ایــن شخصیت را یــان فلمینگ نویسنده فقید انگلیسی در
سال  1953خلق کرده است .او  13کتاب با محوریت مأمور
 007نوشته و از روی کتابهای وی 25 ،فیلم سینمایی هم
ساخته شده؛ فیلمهایی که برخی جایگاههای مهمی در تاریخ
سینما دارند .تصویری که از شخصیت این جاسوس مشهور در
کتابهایفلمینگآمدهودردنیایسینماهمنمایشدادهشده،
یک مرد چهارشانه ،بلندقامت ،سفیدپوست و به شدت جذاب
است.اساس ًابخشیازهویتجیمزباند،بههمینعنصرجذابیت
وی برمیگردد که حتی برخی فیلمهای او را در صداوسیما
غیرقابل پخش کرده است .حاال به نظر میرسد بخشی از هویت
جیمز باند بعد از  13کتاب و  25فیلم ،مخدوش شده است.
▪حرکتهای تأثیرگذار اجتماعی

همه ماجرا به دلیل دو جنبش مهم اجتماعی در برابر تبعیض،
در آمریکای شمالی برمیگردد؛ اولــی جنبش مقابله با آزار
جنسی بــود که در مــدت کوتاهی به دفــاع از حقوق زنــان در
همه عرصهها تبدیل شد و دوم جنبش مقابله با تبعیض نژادی
به نفع سفیدپوستان .جنبش زنــان آمریکایی از اواخــر سال
 2017و با هشتگ معروف  MeTooشروع شد ،اما اعتراض
هــای سیا هپوستها کمی قدیمیتر اســت و به طــور جدی،

نزدیک به یک دهه قدمت دارد .این دو حرکت ،به عالوه جنبش
دفاع از همجنسگرایان گره خــورده ،مهمترین جنبشهای
اجتماعی هستند که در سالهای اخیر بر هالیوود تأثیرگذار
بــوده اســت .تأثیر همین دو حرکت اجتماعی بــوده کــه در
سالهای اخیر ،توجهات رأیدهندگان اسکار را به ستارهها،
فیلمها و کاراکترهای زن ،همجنسگرا و سیا هپوست جلب
کــرده اســت .تحتتأثیر این دو جنبش،
بسیاری از ستار ههای مرد هالیوود
اعــام کــردهانــد ازای ــن پــس پیش
از قــرارداد بستن برای بازی در
هــر فیلم ،مطمئن میشوند
دستمزدشان از بازیگر زن
آن فیلم بیشتر نیست .با این
حال بسیاری اعتقاد دارند
برخی اقدامات انجامشده
تحتتأثیر این جنبشهای
اجتماعی ،زیادهروی است؛
مانند همین ماجرای تبدیل
کـــردن شخصیت «جیمز
باند» به یک زن سیاهپوست
ک ــه ب ــه کــلــی هــویــت ایــن
شخصیت داستانی مشهور
را مخدوش میکند.

لیالحاتمیاواخرماهآیندهبافیلم
«مردیبدونسایه»بهکارگردانی
علیرضا رئیسیان به سینماها
میآید.اینفیلمدرسیوهفتمین
جشنوارهفجررونماییشدومورد
استقبالمخاطبانومنتقدانقرارنگرفت.
بــهــرام اف ــش ــاری ایـــن روزهـــا
مــشــغــول بــــازی در ســریــال
عاشقانه «دل» به کارگردانی
مــنــوچــهــر هـــادی اســـت .ایــن
بازیگر از فــردا با فیلم کمدی
«نیوکاسل» ساخته محسن
قصابیان ،روی پرده سینماها دیده خواهد شد.
آرش مــجــیــدی بــــرای ادامـــه
بـــازی در ســریــال «ســربــاز» به
کارگردانیهادیمقدمدوست،
جــلــوی دوربــیــن رفــتــه اســت.
تــصــویــربــرداری ایــن مجموعه
مدتی به علت مشکالت مالی و
فراهم نشدن بودجه ،متوقف شده بود.
فرشته صدرعرفایی پس از سه
سال دوری از تئاتر ،برای اجرای
نمایش «در اتاق باد میوزد» به
کارگردانی سجاد تابش ،روی
صحنه م ـیرود .او اکنون فیلم
«شبی که ماه کامل شد» را روی پرده دارد.
لیندا کیانی در اولین تجربه
ح ــض ــور در شــبــکــه نــمــایــش
خانگی،مشغولبازیدرسریال
«مانکن» به کارگردانی حسین
سهیلیزاده است .پیشتر رسم ًا
اعالمشدهکهموضوعاینسریالمدلینگنیست.
عبدالرضا کاهانی قصد دارد در
یک فیلم مکزیکی بــازی کند.
او در این فیلم نقش خبرنگاری
را بــــازی م ـیکــنــد ک ــه ب ــرای
مصاحبهباکشیشیکهکارهای
غیرقانونی انجام میدهد ،به دهکدهای متروکه
در کانادا سفر میکند.
ســام نـــوری کــه تــا بــه حــال در
سریا لهایی مانند «دی ــوار به
دیــوار  »2و «در حاشیه» بازی
کــرده اســت ،اجـــرای مسابقه
«ایرونیجات» را برعهده گرفته
و مشغول اجرای این مسابقه با هدف حمایت از
کاالی ایرانی است.

