سینما و تلویزیون

6
سینمای جهان

پنج شنبه  24مرداد 1398
 1۳ذی الحجه .1440شماره 2017۲
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»

چهره ها و خبر ها

پساز9سالآمادهشد

یکی از دستاندرکاران ساخت «عالءالدین» آشکار
کردکهدیزنیبهساختدنبالهاینفیلمفکرمیکند.
به گــزارش مهر ،موفقیت قسمت اول فیلم جدید
«عالءالدین» که به صورت الیواکشن و با اقتباس از
پویانمایی آن ساخته شد ،موجب شده تا دیزنی به
ساخت فیلم بعدی آن فکر کند .دن لین تهیه کننده
اینفیلمگفتهاستهمعالقهخودماوهمتوجهمردم
که چند برابر تصور ما بود و نامهها و درخواستهای
طرفداران موجب شد که به ساخت فیلم «بازگشت
جعفر»فکرکنیم.
«عالءالدین» به کارگردانی گای ریچی ساخته شد
و عنوان دومین الیو اکشن پرفروش دیزنی را از آن
خود کرد .این در حالی است که فیلم «عالءالدین»
پایانی باز داشت و سازندگان فیلم بعدی میتوانند
ادامههایمتعددیبرایآندرنظربگیرند.

آغاز جشنواره سنسباستین
با «پرنده سیاه»

شصتوهفتمین جــشــنــواره بینالمللی فیلم
سنسباستیناسپانیابانمایشفیلم«پرندهسیاه»به
کارگردانی«راجرمیشل»افتتاحمیشود.
به گــزارش ایسنا ،این فیلم که محصول مشترک
انگلستان و آمریکاست ،روز بیستم سپتامبر و در
مراسم افتتاحیه جشنواره سنسباستین به عنوان
یکی از فیلمهای بخش رقابتی اصلی این رویداد
سینماییرویپردهخواهدرفت.دراینفیلمسوزان
ساراندوندرنقشزنیبهنام«ایلی»بازیمیکندکه
به شدت بیمار است و با گردهم آوردن خانوادهاش
آنهاراازتصمیمیاشدربارهمرگآگاهمیکند.
شصتوهفتمین جشنواره فیلم سنسباستین
اسپانیاازتاریخ ۲۹شهریورتا ۶مهر برگزارمیشود.

تئاتر

«دختریانکی»درتماشاخانهسیمرغ
نمایش «دختر یانکی» به کارگردانی اشکان زارع
از سهشنبه  ۲۲مرداد در تماشاخانه سیمرغ روی
صحنهمیرود.
بهگزارشمهر،نمایش«دختریانکی»بهنویسندگی
نیلسایمونوطراحیوکارگردانیاشکانزارع،با
بازی آرمین اشبگ ،محسن رنجبر و زهرا تفریحی
از سهشنبه ۲۲مرداد تا ۷شهریور ،هر شب ساعت
 ۱۹به مدت ۸۵دقیقه در تماشاخانه سیمرغ روی
صحنه میرود .نیل سایمون نمایش نامهنویس و
فیلمنامهنویس مشهور آمریکایی است که آثارش
مورد اقتباسهای فراوانی قرار گرفتهاند .او برای
نمایش نامه«گمشدهدریانکر»برندهجایزهپولیتزر
نیزشدهاست.

▪دعــوای تهیهکننده و کــارگــردان بر سر
«فرزند صبح»

مــاجــرای فیلم «فــرزنــد صــبــح» بــه ســـال 89

شخصیتهای زن در سریال
مهران مدیری چه ویژگیهایی دارند؟

زنـان
«هیـوال»صفت

▪شکاک و پولپرست

اکثر شخصیتهای زن سریال به همسر خود
شک دارند .آنها فکر میکنند اگر همسر خود
را کنترل ولحظهبهلحظه چک نکنند و از لحاظ
ظاهری متناسب با عالقه مندیها و معیارهای
آنــان نباشند ،ممکن اســت به سمت دیگران
متمایل شوند! بنابراین تمام تــاش خــود را
میکنندکههمیشهزیباباشندوهمیشهبدانند
همسرشان کجاست و چه میکند .همسران
اعضای هیئتمدیره «خــاف» (مؤسسه خاک
پای فرهنگیان) یعنی «فلور»« ،مهسا»« ،ملیکا»
و به ویژه «بیتا» نمونههایی از این شخصیتها
هستند .پولپرستی صفت دیگری است که در
بعضیشخصیتهایزنسریالدیدهمیشود.
آنها حاضرند به خاطر پول به همسرشان فشار
بیاورندکهاخالقراکناربگذارندوازراهنادرست
پول دربیاورند ،یا به خاطر پول با مردی ناتوان و
همسنپدرشانازدواجکنند«.شهره»و«مهسا»
نمونهاینشخصیتهاهستند.

نمایی از فیلم «فرزند صبح» ساخته افخمی

احتمالساختدنباله«عالءالدین»

گروه سینما و تلویزیون  -روز شنبه خبر رسید
بهروز افخمی قصد دارد باالخره پس از  9سال،
نسخه نهایی و کاملشده فیلم «فرزند صبح» را در
حضور عالقه مندان و دانشجویان سینما و اهالی
رسانه ،نمایش دهد .این فیلم سرانجام پس از
حرفوحدیثهای ف ــراوان ،طبق وعــدهای که
دادهشدهبودباحضوربهروزافخمیاکرانوازآن
رونمایی شد .بعد از نمایش این فیلم ،یادداشت
یک کارشناس و منتقد سینما دربــاره این فیلم
در رسانهها چرخید و بسیار دیــده شد« .فرزند
صبح» قصه زندگی امام خمینی (ره) را روایت
میکندوبازیگرانیمانندعبدالرضااکبری،هدیه
تهرانی،محمدرضاشریفینیاوآتیالپسیانیدرآن
ایفای نقش کردهاند .نگاهی به ماجرای این فیلم
پرحاشیهداشت هایم.

برمیگردد .وقتی این فیلم به فهرست آثار بخش
مسابقه بیستونهمین جشنواره فیلم فجر راه
پیدا کــرد ،بهروز افخمی نامه گالیهآمیزی به
دبیر جشنواره نوشت و ضمن انتقادهایی که
به موسیقی ،دوبله ،صداگذاری و تدوین فیلم
داشت ،گفت اجازه نمیدهد از نام او به عنوان
کارگردان استفاده شــود .او این نسخه از فیلم
را در شأن امــام خمینی(ره) ندانست .افخمی
صحبتهای محمدرضا شرفالدین تهیهکننده
فیلم را درباره این که موسیقی و تدوین فیلم مورد
تأییدش بوده تکذیب کرد .در نهایت نام بهروز
افخمیبهعنوانکارگردانفیلمدیدهشدوهمان
طور که او پیشبینی کرده بود وقتی در جشنواره
فیلمبهنمایشدرآمد،سیلانتقادهاوواکنشهای
منفیمنتقدانوتماشاگرانبهسویشروانهشد.
بهروزافخمیپسازنمایشفیلمدرحضوراهالی
رسانه و تماشاگران بار دیگر صحبتهای خود را
تکراکردوگفتکهاینفیلمازلحاظفنیمشکالت
زیادیداردونسخهایکهنمایشدادهشدهفیلماو

نیستوفیلمتهیهکنندهاست!
▪باالخرهفیلمافخمیشد

پس از دعوای افخمی و شرفالدین ،هر ازگاهی
اخباری درباره بازسازی فیلم و حضور دوباره آن
درجشنوارهفجربهگوشمیرسیدامافیلمسالها
بالتکلیف باقی ماند تا این که آبان سال گذشته
بهروزافخمیاعالمکردباهزینهشخصیخودش
فیلمرابازسازی وآنرابرایشرکتدربخشخارج
ازمسابقهسیوهفتمینجشنوارهفیلمفجرآماده

میکند ،اما با مخالفت مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی(ره) فیلم در جشنواره نمایش داده
نشد .اکنون پس از جنجالهای فراوان باالخره
نسخهموردتأییدافخمینمایشدادهشدهاست.
طبیعت ًاخوشسلیقگیمنطقی،آناستکه«فرزند
صبح»بهعنوانفیلمافتتاحیهجشنوارهملیفیلم
فجرانتخابشودتادردههفجر،رونماییرسمیو
مناسبتداریداشتهباشد.بایدمنتظرماندودید،
چه اتفاقی برای فیلم خواهد افتاد؟ آیا به اکران
عمومیخواهدرسیدیاخیر.

مائده کاشیان  -معموال چه در ســینما و چه در تلویزیون ،برای زنان کمتر نقشهای مهم و تأثیرگذار نوشته میشود و
متأسفانهحضورکمتأثیریدرقصهدارندامادربعضیآثارکاربهجاییمیرسدکههمهصفاتمنفیدرشخصیتهایزن
داستانجمعویکتصویرسطحیودمدستیازآنهانمایشدادهمیشود.تازهتریننمونهایننوعآثار،سریال«هیوال»
بهکارگردانیمهرانمدیریاستکهظاهر ًاباهدفخندهگرفتنازمخاطبایناتفاقافتادهاست.همهشخصیتهایزن
دراینسریال،آدمهایخوشگذرانوثروتمندیهستندکههمهدغدغههایشاندرمسائلظاهریوکماهمیتخالصه
تمهرانمدیریرفتهوموردتوجهقرارنگرفتهاست.
میشودامااحتماالاینموضوعزیرسایهکنایههایسریالیامحبوبی 
درادامهدربارهویژگیهایشخصیتیکاراکترهایزندرسریال«هیوال»نوشتهایم.

▪خوش گذران و سرگرم ظواهر

گفتیم در سریال «هیوال» تصویر سطحی از زنان
نشان داده شده اســت .همه شخصیتهای
زن در این سریال وقت خود را صرف مسائل
ظاهری یا مادیات میکنند و دغدغه مهمی
ندارند .آنها زنان خوش گذرانی هستند که
همه د لمشغولیشان پوشیدن لبا سهای
مد روز و گرانقیمت ،مهمانی گرفتن و خرج
کــردن پــول همسرشان اســت .ایــن زنــان در
دورهمیهای خود فال قهوه میگیرند و به
یکدیگر گوشه و کنایه میزنند .اگر باشگاه
میروند یا ورزش میکنند ،قصد دارند زیباتر
شوند و مث ً
ال حتی «فــلــور» که بــرای خودش
کسبوکاری راه انداخته ،سالن زیبایی دارد!
همه همسران اعــضــای هیئتمدیره خاف
یعنی «فلور»« ،بیتا»« ،مهسا» و «ملیکا» چنین
شخصیتهایی دارند ،فقط «مهری» و «شهره»
از این قماش نبودند که آنها هم پس از ثروتمند
شدن «هوشنگ» به چنین زنانی تبدیل شدند.

▪اهل تفاخر و قپی

زنــان ســریــال «هــیــوال» بــه شــدت اهــل تفاخر
هستند و چشم ندارند راحتی و ثروت یکدیگر
را ببینند .آ نهــا در زندگی یکدیگر سرک
میکشند تــا نکند خ ــدای نــاکــرده دیگری
وسایل مارک در خانهاش داشته باشد ،لباس
مارکدار بپوشد و آنها جا مانده باشند .این
زنان لباسهای گرانقیمت و برند میپوشند،
درباره سفرهای خارجیشان صحبت میکنند
و در فخرفروشی به یکدیگر ،از هم سبقت
میگیرند .آ نهــا یا ذات ـ ًا اهل تفاخر هستند،
مانندشخصیت«مینا»کهبهقولخودشباقپی
آمدن ،از لحاظ روانی تخلیه میشود و وقتی
میفهمد «شهره» هم مانند او پولدار شده،
همسرش «مهیار مهرافزون» را تحقیر میکند
و او را بیعرضه میداند یا مانند «مهری» و
«شهره» که آب نمیدیدهاند وگرنه شناگرهای
ماهری هستند ،وقتی پولدار میشوند از این
فرصت برای فخرفروشی استفاده میکنند.

▪اغواگر و خطرناک

تعدادی از کاراکترهای زن در «هیوال» حکم
خطر برای زندگی زنان دیگر را دارند و تخصص
و حرفهشان از راه بهدر کردن مردهاست .آنها
اگر جایی استخدام شد هاند یا کــاری انجام
میدهند ،صرف ًا به واسطه این مهارت خاص
و البته ویژگیهای ظاهر یشان است .همه
زنانی که در زیرمجموعههای مؤسسه «خاف»
کار میکنند تخصصشان همین است اما به
طور مشخص کارمندان «داف خاف» (مخفف
دایره ارتباطات فروش) ،مثال واضح این دسته
از شخصیتهای سریال هستند .تنها یک
زن در قصه حضور دارد که یکی از اعضای
هیئتمدیره موسسه «خــاف» اســت و سمت
مهمی دارد اما معلوم شد او هم با «کامران
کــامــروا» رابطه پنهانی داشته و باعث شده
کامروا به همسرش خیانت کند .بنابراین «ژیال
زحمتکش» هم به نوعی نماینده این مدل از
شخصیتهای زن سریال است.

شهاب حسینی شایعاتی را که
دربـــاره قطع هــمــکــاریاش با
مجموعه «شکرستان» به عنوان
راوی شنیده میشود ،تکذیب و
اعالم کرده است ،برنامه فشرده
کــاریاش در خــارج از ایــران باعث شده نتواند
ی با این مجموعه را ادامه بدهد.
همکار 
بهروز افخمی دربــاره انتخاب
مهدی زمــیـنپــرداز بــه عنوان
نــقــش اصــلــی فــیــلــم جنایی
جــــدیــــدش بــــه نـــــام «ک ــاغ ــذ
شــطــرنــجــی» گفته اســـت ،از
ابتدای دوران فیلم سازیاش هم اهل ستارهبازی
و دادن دستمزد زیاد به بازیگران نبوده است.
باران کوثری از چهارم شهریور
با فیلم «عــرق ســرد» اثر سهیل
بــیــرقــی ب ــه نــمــایــش خانگی
مـیآیــد .او در ایــن فیلم نقش
فوتسالیستی را بازی میکند
که توسط شوهرش ممنوعالخروج میشود.
پــیــمــان قــاســمخــانــی کـــه به
تــازگــی در ســریــال «هــیــوال»
بــا مــهــران مــدیــری بــه عــنــوان
نویسنده همکاری کــرده بود،
مهمان اولین قسمت برنامه
«شبنشینی» بــوده اســت .عــاوه بر او ،سامان
احتشامی نیز در این برنامه حضور داشته است.
پریوش نظریه که ماه رمضان
با سریال «دلــدار» در شبکه 2
حضور داشــت ،از  23شهریور
سریال «ترور خاموش» ساخته
احــمــد معظمی را روی آنتن
شبکه یک خواهد داشــت .موضوع این سریال
درباره اعتیاد و مواد مخدر است.
سیروس مقدم فصل دوم سریال
نمایش خانگی «خـــوا بزده»
را کلید زد .ایــن مجموعه با
بازی الدن مستوفی و علیرضا
شجا عنوری در ژانــر ترسناک
ساخته میشود و به زودی توزیع خواهد شد.
عبدالرضا کاهانی در صفحه
ایــنــســتــاگــرامــش بــا اشــــاره به
یکی از شرطهای اکــران فیلم
«ارادتمند نازنین بهاره تینا»
نوشته« :وزارت ارشــاد گفت:
کاش حداقل یکی از دخترهای فیلم میمرد و به
سزای اعمالش میرسید».
پوریا پــورســرخ بــرای بــازی در
ســریــال تلویزیونی «ایـــل دا»
ساخته راما قویدل ،به استان
لرستان سفر کــرده و مشغول
بازی در این مجموعه است .او
اکنون سریال «ریکاوری» را در
شبکه نمایش خانگی در حال پخش دارد.

