سینما و تلویزیون

6
سینمای جهان

کمک  5میلیون دالری دیکاپریو
برای محیط زیست
لئوناردو دیکاپریو بازیگر و فعال محیط زیست،
پنج میلیون دالر برای جلوگیری از آتش سوزی در
جنگلهای آمازون کمک کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،لئوناردو
دیکاپریو عالوه بر بازیگری به دلیل فعالیتهای
محیط زیستی خــود نیز شناخته میشود .در
پی آتش سوز یهای اخیر جنگلهای آمازون،
این بازیگر تصمیم گرفت دست به کار شود و با
پرداخت پنج میلیون دالر از صندوق جنگلهای
آمازون حمایت کرد .او در پستی نوشت« :بزرگ
ترین جنگل بارانی در جهان آمازون است و نقش
مهمی در حل مسئله تغییر آ بوهـــوای زمین
دارد .بــدون آمــازون نمیتوانیم گرمای زمین
را مهار کنیم ».این بازیگر برنده اسکار چندین
تصویر از جنگلهای آمــازون را که پیش از این
توسط موسسه «اتحاد زمین» منتشر شده بود ،به
اشتراک گذاشت.

تلویزیون

 15مجریسیماتشویقمیشوند
قائممقام معاون سیما ،در نامهای خطاب به مدیران
شبکههای مختلف ،ضمن اشــاره به مالکهای
ارزیابی اجرا در تلویزیون ،مجریان برتر هر شبکه را
معرفیکردهوخواستارتشویقآنهاشدهاست.
به گزارش مهر ،در این نامه بخشی از شاخصهای
ارزیابیعملکردمجریاننیزمرورشدهاست.نامهای
کهمیتواندنگاهرسمیصداوسیمارادربارهبخشی
از ایدهآلهای سازمان در خصوص رفتار حرفهای
مجریانتلویزیونمنعکسکند .درجدولدرجشده
درنامه،ناممجریانهرشبکهوامتیازکسبشدهآنها
بهشرحزیرفهرستشدهاست:
شبکهیک:مجیدیراقبافانباامتیاز ۹۲ونداملکی
باامتیاز۹۰
شبکهدو:محسنآزادیباامتیاز ۹۰ووحیدملتجی
باامتیاز۹۰
شبکه سه :نجمالدین شریعتی با امتیاز  ،۹۳وحید
طالبیباامتیاز ۸۸ورسالتبوذریباامتیاز۹۲
شبکه چهار :محمدرضا مقدسیان با امتیاز  ۸۷و
مالکشجاعیباامتیاز۹۵
شبکهپنج:مجیدیراقبافانباامتیاز۹۵
شبکهقرآن:سیدوحیدمرتضویباامتیاز۸۷
شبکهنسیم:پژمانبازغیباامتیاز۹۰
شبکه افــق :نــادر طــالـبزاده با امتیاز  ۸۷و زینب
ابوطالبیباامتیاز۹۵
شبکهورزش:محمدحسینمیثاقیباامتیاز۸۷
شبکهجامجم:زینبپورابراهیمباامتیاز۸۹
پورحسین در یک بند مجزا مالک ارزیابی فوق را
اینگونه توضیح داده اســت؛ «شاخصهای این
ارزیابی عبارتند از؛ پوشش ،آرایش ،رعایت حدود
شرعیودینیورعایتاصولحرفهایاجرا».

سریال نوروزی شبکه  2مشخص شد
«قصههای کامیون» به کارگردانی برزو نیکنژاد
سریالنوروزیشبکهدوشد.
به گزارش مهر ،گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما
بــرای نــوروز  ۹۹سریال «قصههای کامیون» به
کارگردانی برزو نیکنژاد را برای مخاطبان در نظر
گرفته اســت .این سریال  ۳۰قسمتی در مرحله
پیشتولیداستوبهزودیدرتهرانکلیدمیخورد.
«قصههای کامیون» توسط شهروز شکورزاده و برزو
نیکنژاد نوشته شده و در خالصه داستان آن آمده
است«:نادرپیشکسوتفوتبالمدتیاستکهروی
کامیونباربریدوستشکارمیکند.صابر،وحیدو
اشکانسهدانشجوییهستندکهبهدلیلمشکالتی
توسطصاحبخانه،اثاثیهشانبهخیابانریختهشده
است .نادر و دانشجوها با هم آشنا میشوند که این
آشناییزمینهسازاتفاقاتمختلفیدرروندداستان
میشود».
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معاوضهجوانیبا ثروت
ازدواجهایی با اختالف سنی زیاد در سریالهای نمایش خانگی
اخیر ،چه نقشی در درام سریال دارند؟

مائده کاشیان  -ازدواج یا ارتباط یک پسر جوان با خانم مسن یا مردی مسن
با دختری جوان ،مســئلهای اســت که به تازگی در سه ســریال شبکه نمایش
خانگی دیده شده است .این ازدواج با اختالف سنی زیاد ،در یکی از سریالها
موضوع اصلی طرح قصه و در دو ســریال دیگر ،در حاشــیه قصه اصلی به آن
پرداخته شده اســت .به بهانه ازدواج شــخصیت «کتایون» با «کاوه» در اولین
قسمت ســریال «مانکن» ،درباره زوجهایی با اختالف سنی نامتعارف در این
ل نوشتهایم و به چهار سؤال یعنی میزان اختالف سنی ،علت ازدواج
سه سریا 
یا ارتباط ،نگاه قصه به ماجرای زوج و کارکرد دراماتیک آن پاسخ دادهایم.

کتایونوکاوه

مهری و داوود

مانکن

هیوال

میزان اختالف سنی چقدر است؟ شخصیت
«کتایون» زنی تقریبا  45ساله است و کاراکتر
«کاوه» هم حدود  25-26سال دارد .میزان
اختالف سنی «کــاوه» و «کتایون» حدود 20
سال است.
علت ازدواج چیست؟ با توجه به آن چه در
قسمت اول سریال «مانکن» دیدیم ،انگیزه
«کــاوه» از ازدواج با «کتایون» ،کام ً
ال مالی و
اقتصادی است .او برای پرداخت بدهیهای
پدرش و آزادی او از زنــدان و جور کردن پول
رهن خانه برای مادر و خواهرش ،زیر بار ازدواج
با او میرود .انگیزه «کتایون» از پرداخت هفت
میلیارد به «کــاوه» و ازدواج با او هنوز کام ً
ال
مشخص نیست.
نگاه قصه به ماجرا چیست؟ در قسمت اول
دیدیم که شخصیت «کتایون» زن بدجنسی
اســت که بــرای رسیدن به اهــداف خــودش،
بیرحمانه از «کــاوه» میخواهد دختری که
قصد ازدواج با او را داشته ،رها کند و به جای
آن دختر با خودش ازدواج کند .ازدواج «کاوه»

و «کتایون» در سریال اتفاقی طبیعی نیست
و «کــاوه» برای حفظ آبرویش به کسی چیزی
نمیگوید .بنابراین قصه فع ً
ال به «کتایون» و
تصمیم اش نگاهی منفی دارد.
کارکرد دراماتیک دارد؟ ازدواج «کتایون»
با «کــاوه» در سریال «مانکن» کام ً
ال در قصه
موضوعیت دارد .اص ً
ال مهمترین اتفاق قسمت
اول سریال ،ازدواج آ نهاست و این ازدواج
قرار است سرآغاز همه ماجراهای بعدی باشد،
بنابراین نمیتوان آن را از قصه حذف کرد.

میزان اختالف سنی چقدر اســت؟ «مهری»
زنی تقریبا  65ساله است و «داوود بیزاکودیل»
پسری حــدود  33تا  35ساله اســت .ایــن دو
شخصیت حداقل  30سال با یکدیگر تفاوت
سنیدارند.
علت ازدواج چیست؟ «داوود» که در بــازار
سیاه ناصرخسرو مشغول کار است و دارو تهیه
میکند،پسازثروتمندشدنخانواده«شرافت»
به «مهری» عالقه مند میشود و با او ازدواج
میکند« .مهری» هم که سالها پیش شوهرش
را از دست داده و از تنهایی گالیه میکند ،در پی
تغییر سبک زندگی خانواده «شرافت» پس از
ثروتمند شدن ،به «داوود» عالقه مند میشود و
تصمیمبهازدواجبااومیگیرد.
نگاه قصه به ماجرا چیست؟ سریال «هیوال» به
ماجرای ازدواج «مهری» و «داوود» نگاه مثبتی
نــدارد« .مهری» پس از ثروتمند شدن تبدیل
به آدم خودباختهای شــده و گاهی در شأن
سن و سالش رفتار نمیکند .همچنین وقتی
«هوشنگ» خبر خواستگاری «داوود» از مادرش

را میشنود ،مخالفت خود را اعالم میکند و
حسابیعصبانیمیشود.
کارکرد دراماتیک دارد؟ ازدواج «مهری» و
«داوود» کامال به تناسب قصه اتفاق میافتد.
مخالفتهای «هوشنگ» با م ــادرش ،تغییر
رفتار و روحیه «مهری» و ارتباط آن دو با یکدیگر،
لحظات بــامــزهای را ایجاد میکند که به بار
کمدی قصه کمک میکند .نفوذ «داوود» در
زندگی «هوشنگ» هم پس از ثروتمند شدن او
درقصهمعناداراست.

لیلیومیرخان

مینا و ماکان

رقصرویشیشه

رقص روی شیشه

میزان اختالف سنی چقدر اســت؟ کاراکتر
«میرخان» در سریال «رقــص روی شیشه»
م ــردی ح ــدود  70ســالــه اســت و شخصیت
«ل ـیلــی» دخــتــری تقریبا  36-35ساله.
بنابراین میزان اختالف سنی این زوج بیشتر
از  30سال است.
علت ازدواج چیست؟ ازدواج «میرخان» با
«لیلی» حکایت عشق پیری گر بجنبد است!
او که خود همسر و فرزند دارد ،از روی هوس به
«لیلی» عالقه مند میشود و «لیلی» هم به
دلیل ثروت «میرخان» ،قبول میکند.
نــگــاه قصه بــه مــاجــرا چیست؟ «مــیــرخــان»
شخصیت مثبتی نـــدارد و عقد موقتش با
«لیلی» در ادامه رفتارهای غیرموجه اوست،
اما وقتی «لیلی» بــاردار می شود و با وجود
مخالفت دختر «میرخان» تصمیم به حفظ
بچهاش میگیرد ،ماجرا شکل موجهتری به
خود میگیرد و «لیلی» کام ً
ال طرف مظلوم
قضیه نمایش داده میشود.

کارکرد دراماتیک دارد؟ ماجرای ازدواج این
دو کاراکتر در قصه ضــرورت خاصی نــدارد.
شخصیت «میرخان» دستور قتل آدمها را صادر
میکند« ،لیلی» آدم منفعتطلبی است که
به اعتماد دوستش «رعنا» خیانت میکند،
آدم میکشد ،بنابراین مخاطب میداند که
این شخصیتها ،کاراکترهای خوب و مثبتی
نیستند ،ازدواج آن دو بیشتر در حاشیه قصه
اصلی و برای جذابیت داستان است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

میزان اختالف سنی چقدر است؟ «ماکان»
جوانی است که تقریبا  28-27سال سن دارد
و با آرایشگر مادرش که خانمی حدود  40ساله
است ،ارتباط دارد« .ماکان» با «مینا» کمی
کمتر از  15سال اختالف سنی دارد.
علت ارتباط چیست؟ «ماکان» با «مینا» ازدواج
نکرده است اما با او ارتباط دارد« .ماکان»
بیشتر از آن کــه بــه دلــیــل عشق و عــاقــه با
«مینا» در ارتباط باشد ،از او به نفع خودش
سوءاستفاده میکند« .ماکان» هرکجا که
کم م ـیآورد ســراغ «مینا» م ـیرود ،از او پول
میگیرد و وقتی شب جایی برای ماندن ندارد
به خانهاش پناه میبرد!
نگاه قصه به ماجرا چیست؟ مخاطب در قصه
میبیند که «ماکان» پسر بیوفایی است که
دختران مختلف را فریب میدهد ،امروز عاشق
است و فردا فارغ! بنابراین سریال میخواهد
با نشان دادن ارتباط او با «مینا» هرچه بیشتر
این شخصیت را منفی جلوه بدهد و در واقع
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نقد منفی به این ارتباط دارد.
کارکرد دراماتیک دارد؟ ارتباط «ماکان» با
«مینا»تقریبا هیچ کمکی به پیشبرد داستان
نمیکند و به راحتی مـیتــوان آن را حذف
کرد .در طول قصه به اندازه کافی نشانههایی
از بیتعهدی شخصیت «ماکان» میبینیم،
بنابراین اگر شخصیت «مینا» و ارتباط «ماکان»
بــا او را از قصه حــذف کنیم ،اتــفــاق خاصی
نمیافتد.

چهره ها و خبر ها
هــدیــه تهرانی اوایـــل پاییز با
«مسخر هباز» روی پرده سینما
حضور خواهد داشت .او آخرین
بار «بــدون تاریخ بــدون امضا»
را روی پــرده داشــت و دو فیلم
«روزهــای نارنجی» و «سینما شهرقصه» را هم
آماده نمایش دارد.
مــهــدی سلطانی ب ــرای بــازی
در فــیــلــم ســیــنــمــایــی «ســبــز،
سفید ،قرمز» به کارگردانی
محمدحسین لطیفی قرارداد
بــســت .او در ســریــال نمایش
خانگی «آقـــــازاده» هــم بــازی
خواهد کرد و «خـــوابزده» را نیز آمــاده توزیع
دارد.
نــویــد مــحــمــدزاده از امـــروز با
فیلم «مــتــری شیشونیم» به
کارگردانی سعید روستایی به
شبکه نمایش خانگی میآید.
این فیلم که نــوروز  98اکران
شد و تا مــرداد روی پــرده بــود 27 ،میلیارد در
گیشه فروش کرد.
بابک کریمی به زودی برای
بازی در فیلم «جنایت بیدقت»
به کارگردانی شهرام مکری،
جـــلـــوی دوربــــیــــن خ ــواه ــد
رفــت .قصه ایــن فیلم دربــاره
سینماست و نویسندگی آن را نیز شهرام مکری
برعهده داشته است.
پ ــردی ــس احــمــدیــه در فیلم
«الم ــی ــن ــور» ب ــه کــارگــردانــی
داریوش مهرجویی ایفای نقش
خواهد کرد و در این اثر با علی
نصیریان و سیامک انصاری
همبازی م ـیشــود .ایــن بازیگر اکــنــون فیلم
«سرکوب» را روی پرده سینما دارد.
پژمان جمشیدی مهرماه برای
اجــرای تئاتر «آن ســوی آینه»
کاری از علی سرابی ،به کانادا
سفر میکند و در این نمایش با
ریما رامینفر همبازی میشود.
او اکنون مشغول بازی در سریال «زیرخاکی» اثر
جلیل سامان است.
مینا ساداتی به جمع بازیگران
فــیــلــم جــدیــد محمدحسین
مهدویان به نام «درخت گردو»
اضافه شده است .پیش از این
حضور پیمان معادی و مهران
مدیری نیز به عنوان بازیگران اصلی در این فیلم
قطعی شده بود.

