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«شیشلیک»؛دستپختمهدویانوعطاران

سینمای جهان

محمدحسین مهدویان برای اولین بار فیلمی کمدی
با فیلم نامهای از امیرمهدی ژوله میسازد

شبطالیی«عصر جدید»
جزئیاتی از فیلم کمدی جدید
با بازی لئوناردو دیکاپریو
لئوناردو دیکاپریو پس از کشوقوسهایی که
برای ساخت فیلم بعدیاش یعنی «قاتالن ماه
کامل» ایجاد شده ،تمایل دارد پیش از آن در
فیلم بعدی آدام مککی بازی کند.
به گــزارش مهر ،در حالی که استودیوهای
هالیوود عالقه زیادی به همکاری با لئوناردو
دیکاپریو دارند ،اما دیکاپریو بازیگر پرکاری
نیست و فیلمهایش را به دقت انتخاب میکند.
در حالی که به تازگی اعالم شده تولید فیلم
بعدی مارتین اسکورسیزی یعنی «قاتالن ماه
کامل» با مشکالت مالی روبهرو شده ،دیکاپریو
این فرصت را به دست آورده تا به پروژه دیگری
فکر کند و در ایــن میان بــازی در فیلم آدام
مککی از همه محتملتر است.
گفته شــده د یکــاپــریــو در فهرست خــود از
فیلمهای در دســت ساخت بیش از هر فیلم
دیگری به فیلم بعدی آدام مککی توجه دارد که
با عنوان «به باال نگاه نکن» در مراحل میانه پیش
تولید خود اســت .به نظر میرسد د یکاپریو
بیش از هر فیلم دیگری ترجیح میدهد در
این فیلم طنز بازی کند که درباره  ۲دانشمند
است که متوجه میشوند یک سیارک مستقیم
به سمت زمین حرکت میکند و تالش دارند
تا در رسانهها مــردم را متوجه کنند که پایان
دنیا نزدیک است .معلوم نیست اگر دیکاپریو
قــرارداد بازی در این فیلم را امضا کند ،کدام
نقش را برعهده میگیرد ،اما در صورت پذیرش
در کنار جنیفر الرنس و کیت بالنشت جلوی
دوربین میرود.
طبیعت ًا حضور وی در این فیلم برای مککی
فرصت بسیار مغتنمی خواهد بود .این در حالی
است که مککی در سا لهای اخیر به یکی از
مطرحترین کارگردانهای هالیوود بدل شده
و با ساخت فیلمهایی چون «کمبود بــزرگ» و
«معاون» توجه زیادی را به خود معطوف ساخته
است.

رویا نونهالی شنبهشب در قسمت یازدهم مسابقه ،زنگ
طالیی را برای یکی از استعدادها به صدا درآورد

مسابقه «عصر جدید» همزمان با عید فطر،
دوبــاره به آنتن شبکه سه بازگشته تا روزهای
کمرونقی که این شبکه پشت سر گذاشته ،تا
حدی جبران شود و بار دیگر شبکه سه در صدر
فهرستپربینندهترینهاقراربگیرد.درقسمت
یازدهمکهشنبهشبپخششد،شاهدبازگشت
تماشاچیانبهبرنامهوبهصدادرآمدنسومین
زنگطالییبودیم.
▪رنگینکماناستعدادها

صحنه «عصر جدید» در قسمت یازدهم نیز
ماننددیگرقسمتهایفصلدومکهتابهحال
روی آنتن رفته ،پذیرای حضور  7استعداد
در رشتههای متنوع بــود .گــروه «دستان» از
صندلی شکسته برای ساخت عینک چوبی
استفاده کردند ،گروه «ستاره هشتم» نمایش
رزمی جذابی اجرا کردند« ،عمو فخرالدین»
شعبدهبازیهای عجیب و پرریسکی را انجام
داد ،مهرداد لطیفی به سبک متفاوتی نقاشی
کرد و مبین درپــور خواننده نوجوان ،با آواز
خراسانی خود داوران را غافلگیر کرد .یکی از
ویژگیهای مثبت مسابقه که همچنان مانند
ســری اول در ســری دوم هم دیــده میشود،
حضور استعدادها در رشتههای مختلف است
که در فضای مسابقه تنوع ایجاد میکند.
گرچهکهنمونهایازهرکدامازایناستعدادها
را در سری قبل هم دیــده بودیم ،اما اجرای
شرکتکنندههابهاندازهکافیجذاببودتادر
نظرمخاطبتکرارینباشد.
▪سومین زنگ طالیی برای «ستاره هشتم»

اتفاق مهمی که شنبهشب در «عصر جدید»
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شاهد آن بودیم ،به صدا درآمدن سومین زنگ
طالیی مسابقه بود .در این قسمت از مسابقه،
رویا نونهالی تصمیم گرفت فرصت ویژه صعود
به مرحله نیمهنهایی را به گروه «ستاره هشتم»
بدهد .نمایش رزمی این گروه بیشباهت به
اجرای «فرشتگان نینجا» یا «دختران نینجا»
در سری اول مسابقه نبود اما تنوع حرکات
آنها ،اجرای جذاب و ماهرانه این گروه باعث
شدرویانونهالیآنهارابهمرحلهبعدبفرستد.
تا به حال امین حیایی و سیدبشیر حسینی با
زنگ طالیی ،هرکدام به ترتیب یک شعبدهباز
و گروهی از دختران نینجوتسوکار را مستقیم
به مرحله نیمهنهایی فرستادهاند.
▪تاثیر مثبت بازگشت تماشاگران

حــضــور چــنــد صــد نــفــری تــمــاشــاگــران در
استودیوی مسابقه «عصر جدید» تاثیر مهمی
بــرای هیجان و جذابیت مسابقه دارد و در
قسمتهای گذشته که در غیبت تماشاچیان
روی آنتن رفــت ،جــای خالی آنــان به شدت
احــســاس مـیشــد .ضبط مسابقه از اواخــر
اردیبهشتماه ضمن رعایت نکات بهداشتی،
با حضور مردم در استودیو از سر گرفته شد و
«عصر جدید» از این پس با حضور آنان روی
آنتن خواهد رفت .بازگشت تماشاچیان بر
«عصر جدید» تاثیر مهمی گذاشته بود و دوباره
شوروهیجانخاصیرابهفضایمسابقهآورده
بود.جذابیتاجراها،تاثیرمثبتحضورمردم،
شوخیهای احسان علیخانی و داوران با
شرکتکنندهها،همهوهمهباعثشدقسمت
یازدهم مسابقه جــذاب و سرگرمکننده به
پایان برسد.

همزمان بــا آغ ــاز فیلم بــــرداری پــروژههــای
سینمایی و از سر گرفته شدن تولید فیلم و
سریالهاییکهشیوعکرونامتوقفشانکرده
بود،اخبارتازهایازفعالیتجدیدسینماگران
منتشرشدهاست.یکیازمهمترینخبرها،فیلم
جدید محمدحسین مهدویان و همکاری او با
رضا عطاران در این فیلم است .او پس از فیلم
«درخت گردو» ،در اثر تازه خود برای دومینبار
باچهرههایمتفاوتیهمکاریخواهدکرد.
▪ازدرختگردوتاشیشلیک

دیروز نخستین خبر از فیلم تازه محمدحسین
مهدویان به نام «شیشلیک» منتشر شد و در
آن گفته شد ژانر این فیلم کمدی است .اولین
بازیگر آن که نامش اعالم شده رضا عطاران
اســت و نویسندگی فیلم نامه ایــن اثــر را هم
امیرمهدی ژوله برعهده داشته است .این خبر
کوتاه و دیده شدن نام این اسامی در فیلمی
به کارگردانی محمدحسین مهدویان از چند
جهت جالب اســت .سال گذشته خبر بازی
ستارههاییمانندپیمانمعادیومهرانمدیری
درفیلم«درختگردو»حسابیعالقهمندانبه
سینما را غافلگیر کرد .مهدویان تا به حال در
فیلمهایی که ساخته ،به مسائلی مانند دفاع
مقدس و منافقین پرداخته اســت ،بنابراین
همکاریاینکارگردانبابازیگریمانندپیمان
معادیکهخطمشییاتفکراتکامالمتفاوتی
نسبتبهمهدویاندارد،اینهمکاریراخاص
ومتفاوتمیکرد.

▪همکاریباستارههایکمدی

مــحــمــدحــســیــن مــهــدویــان در ادامـــــه ایــن
همکاریهای تــازه و متفاوت ،از حضور رضا
عطاراندرفیلمخوداستفادهکردهاست.حضور
رضاعطارانوامیرمهدیژولهبهعنوانبازیگرو
نویسنده در این پروژه ،طبق همان پیش فرضی
که باالتر گفتیم اتفاق معمولی نیست .نکته
جالب دیگر فیلم ایــن اســت که «شیشلیک»
غذای معروف مشهد است و رضا عطاران نیز
متولد شهر مشهد است ،بنابراین احتمال دارد
این دو مسئله بی ارتباط با یکدیگر نباشند.
البته هنوز دربــاره قصه و نقش رضــا عطاران
اطالعاتیمنتشرنشدهاستاماارتباطنامفیلم
با اصالت رضا عطاران جالب است و احتماال
اتفاقی نخواهد بود .مهدویان پس از فیلمهایی
که در اکثر آنها به موضوع دفاع مقدس و تاریخ
معاصر میپرداخت ،برای اولینبار سراغ ژانر
کمدی رفته است .امیرمهدی ژوله که به عنوان
نویسنده آثار مهران مدیری شناخته میشود،
چهره پرحاشیهای در فضای مجازی بــوده و
پستهای ایستاگرامی کنایهآمیزش درباره
مسائلمختلفمعموالپرسروصدابوده،اومدتی
است در تلویزیون هم ممنوعالتصویر است.
چگونگی همکاری این نویسنده با چهرهای
مانند محمدحسین مهدویان در ذهن تعدادی
ازعالقهمندانسینما،عالمتسوالهاییایجاد
کردهاست.اکنونبایدمنتظراعالماسامیبقیه
بازیگران و در نهایت دستپخت مهدویان ،ژوله و
اولمارکتبهعنوانسرمایهگذارماند.

چهره ها و خبر ها
کیومرث پوراحمد بــه عنوان
مشاور کارگردان در فیلم «گل
به خودی» کاری از احمد تجری
حضور خواهد داشت .این فیلم
ویژه مخاطب کودک و نوجوان
ساخته خواهد شد و فضایی موزیکال دارد.
سحردولتشاهیبهزودیبافیلم
«امیر»بهکارگردانینیمااقلیما،
به نمایش خانگی میآید .این
فیلم دی ماه سال 98اکران شد
و با فروش تقریبا  130میلیون
تومانیدرگیشهشکستسنگینیخورد.
ســجــاد افــشــاریــان بــه تــازگــی
نگارشفیلمنامهفیلمسینمایی
«مستوفی» را به کارگردانی
س ــی ــاوش اس ــع ــدی ب ــه پــایــان
رسانده اســت .اسعدی عالوه
بر کارگردانی ،در کنار افشاریان فیلم نامهنویس
این اثر بوده است.
ماهور الوند فیلم «آن جا همان
ساعت»اثرپدرش،سیروسالوند
را در نوبت اکــران در سینمای
آنالین دارد .این فیلم احتماال
ماه آینده به صورت اینترنتی ،در
سرویسهایویاودیبهنمایشدرمیآید.
محمد کــارت قصد دارد پس
از «شــنــای پـــروانـــه» ،دومــیــن
فیلم بلند سینمایی خود یعنی
«سورپرایز» را جلوی دوربین
ببرد .نگارش فیلم نامه این اثر
را احسان عبد یپور و محمد کــارت به صورت
مشترک برعهده داشتهاند.
پــدرام شریفی امــروز با ادامــه
ســریــال «هــمگــنــاه» ساخته
مصطفی کیایی ،بــه نمایش
خانگی میآید .او همچنین از
فردا با فیلم «سال دوم دانشکده
من» به کارگردانی رســول صدرعاملی در این
مدیوم دیده میشود.

