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ــا مشغول  ــن روزهـ ــر ای صابر اب
ایفای نقش در سریال نمایش 
خانگی »قورباغه« به کارگردانی 
ــدی اســــــت. او  ــیـ ــن سـ ــومـ هـ
اکنون فیلم »روســی« ساخته 

امیرحسین ثقفی را روی پرده سینماها در حال 
اکران دارد.

پدرام شریفی به زودی با فیلم 
ــده مــن«  ــک ــش ــال دوم دان ــ »س
صدرعاملی  رســـول  ســاخــتــه 
روی پرده سینما حضور خواهد 
داشت. فیلم سفر پرماجرای دو 

دختر دانشجو به اصفهان را روایت می کند.

ــر  ــگ ــن ــه آه ــاش ــی ب ــل ــدع ــم ــح م
تــصــویــربــرداری ســریــال »پس 
گــرفــت.  ــر  س از  را  آزادی«  از 
وقفه ای که بین تصویربرداری 
سریال افتاده بــود، مربوط به 
تغییرات لوکیشن  و دکور بوده و عوامل این پروژه 

با شهرداری به توافق رسیده اند.

با  همزمان  احمدیه  پــردیــس 
ــای آغازین فیلم بــرداری  روزه
»المینور«، بــرای بــازی در این 
ــوش مهرجویی  ــر داریـ فیلم اث
جلوی دوربین رفته است. علی 
نصیریان، سیامک انصاری و مهرداد صدیقیان 

نیز در این فیلم حضور دارند.

چهره ها و خبر ها

مهتاب کرامتی به عنوان رئیس 
جشنواره  یک  داوران  هیئت 
فیلم در سال 2020 در اسپانیا 
انــتــخــاب شــده اســـت. مهدی 
رحمانی فیلم ساز نیز یکی دیگر 

از اعضای هیئت داوران این جشنواره است.
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با  شکیب شجره که به تازگی 
نقش »داوود« در سریال »هیوال« 
دیــده شــده، به جمع بازیگران 
فیلم »روزی دو میلیون« کاری 
از مجید توکلی اضافه شده و با 
نازنین بیاتی و زهرا داوودنژاد همبازی می شود.
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تعقیب »رد خون« در مرصاد
صدیقه ســادات بهشتی - محمدحسین 
مهدویان ابتدا با »آخرین روزهای زمستان« 
معروف شد و بعد از آن با »ایستاده در غبار« 
و »ماجرای نیمروز« بیشتر درخشید. در این 
میان یک اثر بسیار جنجال برانگیز »التاری« 
هم ساخت که موضوع متفاوتی داشت. حاال 
قسمت دوم »ماجرای نیمروز« قــرار است 
ــران عمومی شــود. محور  از چهارشنبه اک
»ماجرای نیمروز: رد خون« مربوط به سال 
67 و حمله منافقین به کشور در عملیات 
ــرده داســتــان دیگر  مرصاد اســت و چند خ
هم همزمان دنبال می شود. این فیلم در 
جشنواره فجر سال گذشته نامزد 11 سیمرغ 

بلورین شد که از بین آن ها سه جایزه را برد.
این فیلم ساز دهه شصتی، از اولین اثر جدی 
خود یعنی »آخرین روزهای زمستان« سبک 
خود را داشته و در تمام آثارش این سبک را 
رعایت کرده است. ویژگی اصلی فیلم های 

مــســتــنــدگــونــه بـــودن مهدویان 
آن هاست. دو 
قــــســــمــــت 
»مــــاجــــرای 
نـــیـــمـــروز« 

تریلر سیاسی و جاسوسی هستند که جایشان 
در سینمای ایران، اگر نگوییم خالی ولی کم 
رنگ بوده است. قهرمان پروری مهدویان در 
فیلم هایش با حاج احمد متوسلیان آغاز شد 
و با »کمال« در »ماجرای نیمروز« و »موسی« 
در »التاری« ادامه پیدا کرد. بازی های خوب 
بازیگران، باعث باورپذیری فضای اطالعاتی 
فیلم می شود و مخاطب را غرق در ماجراهای 

سال 67 می کند.

غایبان و تازه واردها	 
»ماجرای نیمروز: رد خون« ادامه ماجرای 
همان تیم عملیاتی اطالعاتی قسمت اول 
را روایت می کند که مخاطب سینما آن ها را 
می شناسد. دو بازیگر اصلی سری قبل یعنی 
احمد مهران فر و مهرداد صدیقیان غایبان این 
فیلم هستند به جای آن ها دو بازیگر زن اصلی 
یعنی بهنوش طباطبایی و هستی مهدوی فر 
حضور دارند که کمی وجه زنانه به درام فیلم 
داده است. در »ماجرای نیمروز: رد خون« 
از درگیری  منتظر صحنه های جدیدتری 
باشید، چون این جا عملیات مرصاد نمایش 
داده می شود و اصــاًل یکی از ویژگی های 
اصلی فیلم، همین صحنه های ویژه جنگی 
و جلوه های ویژه میدانی سنگین آن است. 
بعضی از منتقدان، قسمت اول را موفق تر 
می دانند و بازی ها و داستان قبلی را 
جذاب تر و واقع بینانه تر ارزیابی 
ــرده انـــد ولـــی محمدحسین  کـ
ــه هر  ــان نــشــان داده ک ــدوی ــه م
بــار در فیلم هایش جــای بزرگی برای 
آن  مــی کــنــد.  بــاز  مخاطب  شگفتی 
دسته از عالقه مندان به سینمای 
مهدویان و البته تریلرهای سیاسی-
ــه نــتــوانــســتــه انــد در  جــاســوســی ک
اکران های جشنواره فجر »ماجرای 
ــروز: رد خـــون« را تماشا  ــم ــی ن
کنند، از چهارشنبه می توانند 
آن  تماشای  بــه  سینماها  در 

بنشینند.

شرط عجیب »شان بین« برای بازی

ــازی  »شــان بین« ســتــاره فصل اول ســریــال »ب
تاج وتخت«، شرطی جالب برای بازی در فیلم ها 
ــن در داســتــان  ــر نقش م ــت، »اگـ گــذاشــتــه اسـ

می میرد، دور مرا خط بکشید«.
ــزارش خبرآنالین، اگر از طــرفــداران شان  به گ
بین باشید، حتما با یک رویداد شوکه کننده آشنا 
هستید. مرگ شخصیتی که او بازیگرش باشد، 
حتمی است. از »بازی تاج وتخت« که نقش »ند 
استارک« را بازی می کرد و سرش را زدند تا »ارباب 
حلقه ها« که در آن به شخصیت »بورومیر« جان 
بخشیده بود و سرانجامی به جز کشته شدن با 
پیکانی در سینه نداشت. این ماجرا آن قدر در آثار 
بین تکراری بود که دستمایه شوخی های بسیاری 
در فضای مجازی شد. شاید به همین دلیل باشد 
که شان بین مدتی است شرطی جالب برای جلوی 
دوربین رفتن دارد. او می گوید: »نباید شخصیتی 
که نقش اش را بــازی می کنم، کشته شــود«. او 
دلیل جالبی هم بــرای این کار دارد: »اگــر قرار 
باشد دوباره بازی در این دست نقش ها را قبول 
کنم، داستان فیلم ها قابل پیش بینی خواهد بود«.

بهسالمتخانمافشار!
گروه سینما و تلویزیون - ماجرای پیغام و 
پسغام های پگاه آهنگرانی، مهناز افشار و منیژه 
حکمت که در اواخر هفته گذشته جنجالی شد، 
به خداحافظی موقت افشار از اظهارنظرهای 
سیاسی - اجتماعی انجامیده است. به خاطر 
ــد، دقیقًا یک هفته پیش ویدئوی کوتاه  داری
از صحبت های پگاه آهنگرانی بازیگر سینما 
منتشر شد که می گفت: »مگر ما که هستیم 
ــم که  و چه برتری نسبت به دیگر مــردم داری
باید راجع به همه چیز نظر دهیم؟ بازیگران 
فکر کرده اند چون چند میلیون فالوئر دارند، 
ــد راجــع به همه چیز حــرف بزنند«.  حق دارن
حرف های او با واکنش های زیاد و عمومًا مثبتی 
مواجه شد اما در این میان مهناز افشار دیگر 
بازیگر سینما که این روزها در خارج از کشور 
حضور دارد، با او مخالفت کرد و در توئیتی که 
بازتاب فراوانی داشت، با کنایه به آهنگرانی 
نوشت: »پگاه آهنگرانی عزیزم، پیغامت رو 
ــر حکم  همه شنیدن؛ امــیــدوارم هرچه زودت
ممنوع الخروجی ات لغو بشه«. در پاسخ به این 
توئیت، منیژه حکمت مادر پگاه آهنگرانی که 
در  سینماست،  سرشناس  تهیه کنندگان  از 
توئیتی نوشت: »مهناز جان قصد جواب نداشتم 
ولی پگاه گفت این پیغام رو بهت بدم، اول این 
که این مصاحبه مربوط به دو سال و اندی پیش 
است، پس نه به ممنوع الخروجی من ربط دارد 
و نه به خاطر عافیت طلبی است و به غلط این 
شائبه را جا نیندازید که پگاه عافیت طلب یا به 
هر طریقی به دنبال رفع ممنوع الخروجی بود«.

یک قصه تکراری و یک ژست آشنا	 
مهناز افشار اولین سلبریتی نیست که پس از رخ 
دادن هر اتفاقی در جامعه، به آن واکنش نشان 
می دهد و مخالفت یا موافقت خودش را اعالم 
می کند. این ژست یک فرد معترض نیز که به 
خاطر مردم حاضر شده فداکاری کند و منافع 
خودش را به خطر بیندازد، برای مخاطبان 
بسیار آشناست. اکنون سؤال مهم این است 
که مگر رسالت اصلی یک بازیگر جز پرداختن 
به مسائل حــوزه مربوط به خــودش چیست؟ 
سؤال مهم تر این که آیا یک هنرپیشه می تواند 
صرفًا با انتشار یک پست در فضای مجازی و 
اعالم موضع اش، تصور کند که صدای درد 
مــردم و جامعه بــوده و کــاری انجام داده؟ آیا 
خطاهای  فکر  به  میان  ایــن  در  سلبریتی ها 
اجتماعی اظهارنظرهایشان هستند؟ فراموش 
نکرده ایم که طلبه همدانی به نوعی بر اثر ترند 
شدن یک توئیت مجعول اتفاقًا توسط همین 

خانم مهناز افشار، به شهادت رسید.
حاال مشخص نیست بازیگرانی که در دوره 
خاصی به هر دلیلی احساس می کنند باید به 
همه اتفاقات عکس العمل نشان دهند و بعد از 
مدتی به هر دلیلی از این کار پشیمان می شوند، 
چرا منت  آن  را بر سر مردم می گذارند؟! ای 
کاش سلبریتی ها اواًل با احساس مسئولیت 
بیشتری به اظهارنظرهای سیاسی - اجتماعی 
بپردازند و ثانیًا دست از این ژست فداکارانه 
بردارند و اگر تصمیم به سکوت گرفتند، از 

کسی طلبکار نباشند.

سیمرغ فجر تولید داخل می شود؟

سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر برای ساخت 
سیمرغ بلورین توسط تولیدکنندگان داخلی 

فراخوان داد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، به 
منظور حمایت از تولید داخلی، از فعاالن مرتبط 
در این حوزه دعوت می شود اعالم آمادگی خود 
را برای تولید تندیس جشنواره فیلم فجر )سیمرغ 
بلورین( با جنس کریستال یکپارچه با مشخصات 
اعالم شده در سایت جشنواره، حداکثر تا تاریخ 
10 مهر ماه به آدرس ایمیل جشنواره ارسال 
کنند.  گفتنی است پیش از این، تندیس سیمرغ 
بلورین جشنواره فیلم فجر، در خارج از کشور 

ساخته می شد.

 ادامه ماجرای شخصیت های »ماجرای نیمروز« 
از چهارشنبه روی پرده می رود


