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دنیرو و پاچینو
چگونهجوان شدند؟

سینمای ایران

معرفی اولین بازیگر ترکیهای
«مست عشق»

ابراهیم چلیکول ،بازیگر مطرح سینمای ترکی ه
در فیلم «مست عشق» یکی از نقشهای اصلی را
بازی خواهد کرد.
بهگزارشخبرآنالین،اینبازیگرنخستینهنرپیشه
ترکیهای«مستعشق»بهکارگردانیحسنفتحی
استکهبهزودیجلویدوربینخواهدرفت.پیشتر
نامشهابحسینی،پارساپیروزفروحساممنظوربه
عنوان بازیگران این فیلم اعالم شده بود .داستان
فیلم«مستعشق»همزمانبادورانزندگیموالنا
و شمس تبریزی اتفاق میافتد و فیلم بهزودی در
ترکیهکلیدمیخورد.

تلویزیون

توضیحاتحیاتیوخودداری
صداوسیماازیکعذرخواهیساده
گروه سینما و تلویزیون  -نام محمدرضا حیاتی
گوینده قدیمی اخبار دوباره در روزهای گذشته بر
سر زبانها افتاده و آن چه توسط این گوینده خوانده
شــده ،مــورد انتقاد مخاطبان قــرار گرفته است.
موضوعی که این بار توجه مردم را جلب کرده ،تیتر
ی است که این گوینده خوانده است.
عجیب خبر 
▪ماجرای انگلیس و اره برگزیت

طراحی جدید برای فصل هشتم
«قندپهلو»
مدیر گروه مهارت های تخصصی و عمومی شبکه
هفت از تولید فصل هشتم برنامه تلویزیونی
«قندپهلو» با شکل و شمایلی جدید خبر داد.
مهدی خلجی در گفتوگو با فارس درباره آخرین
وضعیت تولید فصل هشتم برنامه تلویزیونی
«قندپهلو» گفت« :بــه تازگی جلسهای با تیم
داوران و تهیهکننده برنامه داشتیم که در آن بحث
ساختار ،فرم و شکل اجرایی فصل جدید مطرح و
تصمیمهای جدیدی گرفته شد ».وی ادامه داد:
«بناست در فصل جدید عالقهمندان به شعر و
ادب فارسی به عنوان تماشاچی در برنامه حضور
داشته باشند و شرکتکنندگان نیز از طریق
فراخوانی که به زودی اعالم خواهد شد ،انتخاب
خواهند شد».

محمدرضا حیاتی در بخش خبری ساعت  14که
روز چهارشنبه پخش شد ،خبری با تیتر «انگلیس
نشسته روی اره برگزیت؛ راه پیش و پسی که هردو را
دشوار میکند ».خواند! شنیدن این جمله در رسانه
ملی و آن هم در بخش خبری تلویزیون ،از زبان یک
گوینده اخبار که ادبیات رسمی خاص خودش را
دارد ،باعث شد موج واکنشهای منفی مردم به
سویاینگویندهروانهشود.تاجاییکهحسینکلهر
مجری برنامه «سالم صبح بخیر» در بخشی از برنامه
در گفتوگو با مهمان خود ،به این اتفاق اشاره کرد و
گفت :علت بعضی از ممیزیهایی که در رسانههای
رسمی وجود دارد ،درخواست مردم است و درباره
آن خبر ،صدای بسیاری از مردم درآمده است.
▪توضیحات حیاتی

محمدرضا حیاتی هــم جنجا لها را بیپاسخ
نگذاشت .او در گفتوگو با خبرآنالین دربــاره
خواندن آن خبر گفت که شخص او در این باره
اختیار و تقصیری ندارد و توضیح داد« :راستش
من خبر را برای اولین بار در دستگاه اتوکیو دیدم
ولی به عنوان اخبارگو چاره دیگری هم نداشتم،
چون ما اختیاری در این زمینه نداریم ».حیاتی در
ادامه گفت« :برایم جالب بود که یکی از رسانهها
مقاله تندی هــم علیه مــن نوشته بــود .واقــعــا از

دوستان رسانهای عجیب است که ندانند من خبر
را نمینویسم».
▪ادبیات نامناسب ،سابقهدار است

اگر سبک اعالم خبر مرگ شیمون پرز و استفاده
از واژه «هویج» را به یاد بیاورید ،متوجه میشوید
قب ً
ال هم مشابه این اتفاق ،یعنی خواندن یک خبر با
تیتری عامیانه و گاه بیادبانه پیش آمده بود .ماجرا
مربوطبهسهسالقبلاستکهمحمدرضاحیاتیدر
بخشی از خبر مربوط به مرگ شیمون پرز گفت...« :
ولی در مذاكرات سازش با فلسطینیها نقش هویج
را ایفا میکرد ».آن زمان هم مخاطبان در واکنش
به این موضوع انتقادات فراوانی را مطرح کردند و
حیاتی هم توضیح داد که گوینده تابع متن است و
متن به هر سبكی كه نوشته شده باشد ،باید با همان
لحن هم خوانده شود.
▪سکوت معاونت سیاسی صداوسیما

نکته مشترک دیگری که دربـــاره ایــن دو اتفاق
وجود دارد ،سکوت معاونت سیاسی و خبرگزاری
صداوسیماست .درباره ادبیات عجیب و نامناسب
هر دو خبر و در قبال واکنش فراوان مردم ،معاونت
سیاسی و خبرگزاری صداوسیما ،عذرخواهی
نکردند و حتی هیچ توضیحی ارائــه ندادند .تنها
گوینده خبر یعنی محمدرضا حیاتی عکسالعمل
نشان داد که او هم در جایگاه یک گوینده ،هیچ
امکان یا اختیاری درباره نوشتن و تغییر این ادبیات
نــدارد .بنابراین در چنین شرایطی انتظار
مــیرود مسئوالن بخش خبری مانند
سردبیرآن،نظارتبیشتریرویسبک
نگارش نویسنده خبر داشته باشند و
در قبال این اتفاقات سکوت نکنند.

فیلم سینمایی «م ــرد ایــرلــنــدی» به
کارگردانی مارتین اسکورسیزی که از
ابتدا به دلیل ترکیب بازیگران و بودجه
سنگین ،اهمیت فراوانی داشت ،این
روزها و با تحسین منتقدان بیشتر در
مرکز توجهات قرار گرفته است؛ به ویژه
آن که در آغاز فصل جوایز سینمایی ،به
عنوان یکی از مدعیان اصلی ،مطرح
شده اســت .جلو ههای ویــژه بصری از
نقاط کنجکاویبرانگیز «مرد ایرلندی»
بوده که حتی روی بودجه و زمان تولید
نیز تأثیر گذاشته است.
▪ 40سال جوانتر

مجموعه فناوریهایی که در جلوههای
بصری «مرد ایرلندی» به کار رفته ،به
( De-agingجــوا نســازی) مشهور
اســـت و پیشتر هــم در اشـــل بسیار
کوچکتر سابقه دارد؛ آن هم در «مورد
عجیب بنجامین باتن» که بــرد پیت
در اواخــر فیلم ،باید در سنی حدود
 18-20ســالــه بــه تــصــویــر کشیده
میشد .با این حال رابرت دنیروی 76
ساله و آل پاچینوی  79ساله ،در دقایق
زیــادی از «مرد ایرلندی»،
در سنین  30و 39
ساله بــه تصویر

کشیده شد هاند .گفته شده در زمان
فیلم بــرداری این فیلم ،از  9دوربین
برای ثبت هر صحنه استفاده شده که
یکی از دوربینها ،فقط بــرای جوان
کردن شخصیتها به کار رفته است!
▪هزینههای سنگین

میدانید که مارتین اسکورسیزی،
از جمله فیلم ســازان نیویورکی است
و فــیــلـمهــایــی بــه نسبت هــالــیــوود،
کمبودجهتر و مستقلتر میسازد .با
این حال «مرد ایرلندی» با بودجهای
 160میلیون دالری ،پرهزینهترین
فیلم اسکورسیزی بوده و بخش قابل
توجهی از هزینهها بــرای جلو ههای
ویژه بصری صرف شده است .این فیلم
با  106روز فیلم بــرداری ،همچنین
طوالنیترین مدت زمان تولید را در بین
فیلمهای کارنامه مارتین اسکورسیزی
به خود اختصاص داده است .جلوههای
ویژه «مرد ایرلندی» که گفته میشود
چشمگیر از آب درآمده  ،دالیل اصلی
به تعویق افتادن این پروژه بوده است.
گفته شده اسکورسیزی سالها طرح
این فیلم را در اختیار داشته ،اما تا سال
 2016امکان تولید فیلم را
فراهم نمیدیده است زیرا
از طرفی هیچ شرکتی
حــاضــر ن ــب ــوده روی
ای ــن پــــروژه سنگین
سرمایهگذاری کند
و از طــــرف دیــگــر
هــنــوز فــنــاوری
جــــلــــوههــــای
ویــــــژه آنقـــــدر
پیشرفت نکرده بوده که
اسکورسیزی راضی شود
«مرد ایرلندی» را شروع کند!

چهره ها و خبر ها
امیر جدیدی این روزها در حال
ایفای نقش در فیلم «روز صفر»
ساخته سعید ملکان اســت.
عالوه بر او ،ساعد سهیلی هم
در فیلم حضور دارد و فیلم نامه
آن را بهرام توکلی و سعید ملکان نوشتهاند.
رویا میرعلمی که هنگام اجرای
نمایش «وقتی کبوترها ناپدید
شدند» به کارگردانی هستی
حسینی از ناحیه پا آسیب دیده
بــود ،پــس از وقفه کوتاهی از
فردا دوباره برای اجرای این تئاتر ،روی صحنه
خواهد رفت.
سعید آقــاخــانــی در تازهترین
فعالیت سینمایی خود ،مشغول
بازی در فیلم «خون شد» کاری
از مسعود کیمیایی است و نقش
اصلی فیلم را برعهده دارد .او
اکنون دو فیلم «پیلوت» و «قسم» را روی پرده دارد.
حــدیــث میرامینی روزهـــای
پایانی بازی در سریال «مجلس
حیرانی» به کارگردانی داریوش
یــاری را سپری میکند .بیژن
امکانیان ،عباس غزالی و کاوه
خداشناس از دیگر بازیگران ایــن سریال 10
قسمتی هستند.
پـــوالد کیمیایی بـــرای بــازی
در فــیــلــم کــمــدی «ســلــفــی با
دموکراسی» اثر علی عطشانی،
جلوی دوربــیــن رفته و در این
فیلم با پژمان بازغی همبازی
شده است .قصه فیلم درباره جانبازان و شهدای
دفاع مقدس است.
سام نوری آخر هفتهها به عنوان
مجریدرمسابقه«ایرونیجات»
ازشبکهایرانکاالدیدهمیشود.
این مسابقه پنج شنبه و جمعه
ساعت  22روی آنتن مـیرود.
قراربودهاولینقسمتآندیشبپخششود.
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