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سینمای جهان

همکاری ریدلی اسکات با مت
دیمون و بن افلک

پاسخگمراهکنندهشبکهیکبهمسئله

مصطفی قاسمیان  -مدیر گــروه اجتماعی
شبکه یک ،به انتشار گزارشی درباره بازگشت
مسابقه «روبیکیو» به تلویزیون که دیــروز در
همین صفحه خواندید ،واکنش نشان دادند؛
واکنشهایی که با ارائــه اطالعات نادرست
همراه بوده است.
دیروز نوشتیم که روبیکیو که با هشدار صریح
رهبر انقالب و در پی آن دستور صریح رئیس
صداوسیما ،یکی دو ماه در تلویزیون غایب
بود ،بار دیگر و بدون سروصدا به آنتن بازگشته

و با همان محتوای سابق ،پخش میشود.
شریعتپناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک،
در پاسخ به تسنیم در این باره گفته است« :در
این برنامه کسی برای شرکت پولی پرداخت
نمیکند که شبهه داشته باشد ».او همچنین
تأکید کرده« :شرکتکننده ما به هیچعنوان
پولی نمیدهد ».این اولین اشتباه مدیران
شبکه یک است .در اپلیکیشن روبیکا ،در کنار
گزینه روبیکیو ،به صراحت لینک پرداخت
پول برای خرید «جون اضافی» قرار داده شده

که مبلغی بین  2800تا  14800تومان را از
کاربر دریافت میکند.
نکته جالب این جاست که شریعتپناهی،
هیچ توضیحی دربــاره ترویج «روحیه انتظار
برای ثروت بــادآورده» که دستور صریح رهبر
انقالب را در پی داشت ،نداده است؛ زیرا نیک
میداند که توزیع روزی  20میلیون تومان پول
بین شرکتکنندههای روبیکیو ،بدون تردید
مصداق این اتفاق است .اساس ًا اگر پای این
مبلغ در میان نباشد ،چه کسی حاضر است در

روبیکیو شرکت کند؟ وسوسه دریافت همین
جایزه است که شرکتکننده را پای تلویزیون
و اپلیکیشن روبیکا میکشاند.
آن چیزی که در دستور صریح رهبر انقالب،
مبنی بر ترویج نکردن «روحیه انتظار برای
ثــروت بـــادآورده» آمــده اســت ،دقیق ًا همین
اتفاقی است که در مسابقه روبیکیو میافتد.
مدیران شبکه یک ،باید به این پرسش پاسخ
دهند که با چه مجوزی ،این مسابقه را به آنتن
برگرداندهاند.

جایخالیفرهادی
حضورجالبحناچی
مائده کاشیان  -دیروز فهرست نامزدهای بیستویکمین جشن
خانهسینمااعالمشد.مهمتریننکتهایکهبانگاهیکلیبهاسامی
نامزدها میتوان متوجه شد ،پیشتازی دو فیلم «شبی که ماه کامل
شد» به کارگردانی نرگس آبیار و «مغزهای کوچک زن ـگزده» به
کارگردانی هومن سیدی است .در ادامه مطلب پنج نکته جالب
دربارهاینفهرسترامیخوانید.

سیوششمین جشنواره فیلم فجر وضعیت بسیار متفاوتی دارند.
«بمب»  10نامزدی در جشنواره فجر سال  96کسب کرده بود اما
در جشن خانه سینما در سه بخش بهترین فیلم نامه ،بهترین نقش
مکملمردوبهترینجلوههایبصرینامزددریافتجایزهشدهاست.
«دارکــوب» هم با سابقه  10نامزدی در جشنواره فجر ،فقط در دو
بخشبهتریننقشاولزنوبهترینچهرهپردازی،نامزدشدهاست.

پیشتازی «شبی که »...و «مغزها»...
فیلم «شــبــی کــه مـــاه کــامــل شـــد» کــه جــوایــز
سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر را درو کرد ،در
بیستمین جشن خانه سینما هم به همان اندازه
مورد توجه قرار گرفته و در  13بخش نامزد دریافت جایزه شده
است .پس از «شبی که »...و «مغزها ،»...دو فیلم «سرخپوست»
و «تنگه ابوقریب» در رتبه دوم بیشترین نامزدی قرار گرفتند و در
هشت بخش مختلف برای دریافت جایزه شانس دارند.

شهردارتهراننامزدبهترینتهیهکنندگی
از دیگر نکات جالب بیستویکمین جشن خانه
سینما ،وجود نام شهردار تهران در میان نامزدهای
بهترین تهیهکنندگی مستند است .پیروز حناچی
با مستند «زمستان است» به کارگردانی مهرداد زاهدیان ،در این
بخشنامزددریافتجایزهشدهاست.اوبااینمستندبهبخشمسابقه
یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران هم راه پیدا کرده و
اینمستنددرمیاننامزدهایفیلمهایبلندحضوردارد.

ناکامی«بمب»و«دارکوب»
برخالف فیلمهای نرگس آبیار و هومن سیدی
که در جشن خانه سینما هم مانند جشنواره فجر
خوش درخشیده ،دو فیلم «بمب؛ یک عاشقانه»
ساخته پیمان معادی و «دارکــوب» اثر بهروز شعیبی ،در مقایسه با

جشن خانه سینما بدون فرهادی
این برای اولین بار است که اصغر فرهادی فیلمی
ساخته و در جشن خانه سینما نامزد نشده است؛
در حالی که وی پای ثابت این جشن بود و برای هر
هفت فیلم قبلیاش در جشن خانه سینما نامزد بهترین فیلم نامه
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چهره ها و خبر ها

«شبی که  »...و «مغزها»...در  ۱۳رشته نامزد شده اند

ریــدلــی اســکــات فــیــلــم بـــعـــدیاش را بــرای
کــارگــردانــی انتخاب کــرد و قــــراردادی بــرای
ساخت «آخرین دوئل» با بازی مت دیمون و بن
افلک امضا کرد.
بــه گـــزارش مــهــر ،دیــمــون و افــلــک فیلم نامه
را با همکاری نیکول هولوفسنر نامزد اسکار
نوشتهاند .قرار است اسکات ،دیمون و افلک
تولید فیلم را با کوین والــش شریک اسکات
انجام دهند.
داستان فیلم در قرن چهاردهم فرانسه میگذرد
و داستان مردی را روایت میکند که به جنگ
میرود و وقتی برمیگردد متوجه میشود یکی
از دوستانش بــرای همسرش مزاحمت ایجاد
کرده است.
کسی حرف همسر او را باور ندارد و سرباز از شاه
فرانسه مدد میجوید و میگوید ،میخواهد
دوئلی تا پای جان بکند تا سرنوشت آن مرد تعیین
شود .این دوئل آخرین دوئلی است که در فرانسه
انجام میشود.
دیمون و افلک بارها با هم همکاری کرد هاند
و این همکاری از سال  ۱۹۹۷با نوشتن «ویل
هانتینگ خوب» شروع شد که موفق به کسب
اسکار فیلم نامه اوریجینال هم شد« .دگما» یک
پروژه مشترک دیگر آنها بود .این فیلم در عین
حال اولین همکاری مشترک دیمون و اسکات
پس از ساخت فیلم «مریخی» اســت .هر چند
زما نبندی تولید هنوز اعالم نشده اما انتظار
میرود دیمون اول در فیلم برداری «استیلواتر»
برای پارتیسیپنت حضور یابد که قرار است ماه
آینده انجام شود .اسکات هم باید تکلیف تولید
«مریلین» برای دیزنی را روشن کند.
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و کارگردانی شده بود .دلیل غیبت فرهادی هم واضح است ،این
که تازهترین ساخته او به نام «همه میدانند» در ایران اکران نشده
است .اگر «همه میدانند» در ایران نمایش داده میشد ،اکنون
بعد از دو سال ،احتما ًال بار دیگر نام اصغر فرهادی را در فهرست
نامزدها و برندگان جشن خانه سینما میدیدیم.
 3نامزدی برای نوید محمدزاده
م ـیتــوان از نوید مــحــمــدزاده بــه عــنــوان ستاره
بیستویکمین جشن خانه سینما نام بــرد .این
بازیگر با دو فیلم «سرخپوست» و «مغزها ،»...در
میان نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد حضور دارد و با دو
نامزدی در این بخش ،شانس زیادی برای دریافت جایزه دارد.
او برای بازی در «متری شیشونیم» هم نامزد بهترین بازیگر
نقش مکمل مرد شده و امسال در جشن خانه جمعا سه نامزدی
بازیگری دارد .از دیگر هنرمندانی که در شاخههای فنی بیش
از یک نامزدی دارنــد ،میتوان به جواد مطوری با سه نامزدی
در شاخه بهترین جلوههای بصری ،حمید خضوعیابیانه با دو
نامزدی در بخش بهترین فیلم بــرداری ،سعید ملکان و ایمان
امیدواری هرکدام با دو نامزدی در بخش بهترین چهرهپردازی
و محسن روزبهانی نیز با دو نامزدی در شاخه بهترین جلوههای
ویژه میدانی اشاره کرد.
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فرامرز قریبیان که در سالهای
اخیر حضور بسیار کمرنگی در
سینما و تلویزیون داشته است،
قصد دارد بعد از پنج سال دوری
از سینما ،در فیلم جدید ابراهیم
حاتمیکیا به نام «خروج» ،ایفای نقش کند.
هــومــن ســیــدی در اختتامیه
هفتمین دوره جشنواره فیلم
شهر که روز دوشنبه  31تیر
برگزار شد ،توانست دو جایزه
بهترین فیلم نــامــه و بهترین
کارگردانی را برای فیلم «مغزهای کوچک زنگ
زده» از آن خود کند.
آزاده صــمــدی بـــرای اجــرای
نمایش «رویــای یک نیمه شب
تابستان»نوشتهویلیامشکسپیر
و بــه ک ــارگ ــردان ــی مصطفی
کوشکی ،به روی صحنه رفته
است .خاطره حاتمی و امیرمهدی ژوله از دیگر
بازیگران این تئاتر هستند.
ســتــاره پــســیــانــی ایـــن روزهـــا
مشغول بــازی در فیلم کمدی
«خوب بد جلف؛ ارتش سری» به
کارگردانی پیمان قاسمخانی
اســـــت .او اکـــنـــون بـــا فیلم
«سرخپوست» کاری از نیما جاویدی ،روی پرده
سینما حضور دارد.
گلوریا هـــاردی کــه بــا سریال
«کیمیا» به کارگردانی جواد
افشار شناخته شد ،در دومین
تــجــربــه حــضــور خ ــود در قــاب
تلویزیون به تازگی برای بازی
در سریال «سرباز» کاری از هادی مقدمدوست،
جلوی دوربین رفته است.
محسن افشانی بــه یــک سال
حــبــس قطعی مــحــکــوم شــده
است .طبق اعالم قوه قضاییه،
افشانی یک پرونده دیگر هم
دارد که هنوز به صــدور حکم
نینجامیده است و هیچ کدام از این دو پرونده به
ماجرای تبلیغ سالح گرم مربوط نیست.

تلویزیون

خبرهای ضدونقیض
درباره مزدک

حواشی مختلفی درباره مزدک میرزایی مجری
و گزارشگر فوتبال شبکه  ،3به وجود آمده و هنوز
هیچ کدام به طور رسمی تأیید نشده است.
به گزارش خبرآنالین ،دوستان نزدیک مزدک
ایــن خبر را تأیید کردند و خــود ایــن مجری و
گزارشگر شبکه  3واکنشی در این باره نداشته
است.
همچنین مــحــمــد تــقــوی ســرمــربــی پیشین
تراکتورسازی و کارشناس ایــن شبکه ،خبر
پیوستن مــزدک مــیــرزایــی را بــه شبکه ایــران
اینترنشنال تأیید کرد .طبق اعالم تقوی مزدک
مــیــرزایــی حتی از مقر ایــن شبکه هــم دیــدار
داشته اســت .با این حال دیشب یک استوری
اینستاگرامی منتسب به وی منتشر شد که
مهاجرت او را تکذیب میکرد.

