
مائده کاشیان - زمانی که خبر ساخت فصل 
ســوم سریال »ستایش« منتشر شــد، یکی از 
ــود داشــت،  ابهاماتی که دربـــاره سریال وج
این بود که پس از مهاجرت رامسین کبریتی 
بازیگر نقش »صابر« به شبکه جم، تکلیف این 
شخصیت چه خواهد شد. چون این شخصیت 
در فصل اول و دوم نقش تأثیرگذاری در روند 
قصه داشت، امکان حذف او از قصه فصل سوم 
وجود نداشت، بنابراین بازیگر دیگری به نام 
یاسر حق شناس جایگزین او شد. با این حال، 
اتفاق عجیبی که در سریال شاهد آن هستیم، 

محو کردن تصویر شخصیت »صابر« است!

مات و ساکت	 
که  ــارم  ــه چ قسمت  از  »صـــابـــر«  شخصیت 
چهارشنبه شب روی آنتن رفت، دیده شد. در 
یکی از سکانس های سریال، این شخصیت 
در حالی که از پنجره بیرون را تماشا می کرد، 
از پشت نــشــان داده شــد و زمــانــی کــه روی 
صندلی اش نشست به صورت فلو دیده شد. 
»فلو« یک اصطالح عکاسی است و به نقطه ای 
در تصویر اطالق می شود که سوژه اصلی در آن 
قرار ندارد و به دلیل دور بودن از سوژه، فوکوس 
روی آن نیست. بنابراین به صورت خودکار، 
مات دیده می شود. در قسمت پنجم هم این 
شخصیت در سکانس کوتاهی از دور دیده 
شد و باز هم به صورت فلو. این در حالی ا ست 
که او در این سکانس ها هیچ دیالوگی نداشته 
است. وقتی بازیگری به جای رامسین کبریتی 
در نظر گرفته و اتفاقا شبیه او گریم شده، دیگر 
چه لزومی دارد که چهره اش نشان داده نشود 
و به طرز عجیبی حتی یک کلمه هم حرف نزند؟ 

اصاًل حضور فیزیکی شخصیتی که نه چهره اش 
دیده می شود و نه دیالوگ می گوید، چه فایده 
خاصی در قصه دارد و مهم تر از آن، چطور 

می تواند برای مخاطب باورپذیر باشد؟!

از »نرگس« تا 3  گانه »بتمن«	 
معمواًل در سریال های چند فصلی و دنباله دار، 
وقتی بازیگر به هر دلیلی به ادامه همکاری با 
پروژه تمایل ندارد، بازیگر دیگری جایگزین 
می شود و نقش آن شخصیت را ادامه می  دهد. 
معروف ترین نمونه ایرانی اش سریال »نرگس« 

است که پس از درگذشت پوپک گلدره از نیمه 
سریال، ستاره اسکندری نقش »نرگس« را 
بــازی کرد یا در فصل اول سریال »روزهــای 
بی قراری« کامران تفتی نقش برادر »سارا« را 
بازی می کرد اما در فصل دوم مجید واشقانی 
ــده شد.حتی در  در نقش ایــن شخصیت دی
حدیث  وقتی   »3 »ستایش  ســریــال  همین 
میرامینی دیگر نقش »نازگل« را بازی نکرد 
و تمایلی به همکاری با فصل ســوم سریال 
نداشت، بازیگر جدیدی به نام الله مرزبان 
جایگزین او شد و آب از آب تکان نخورد. این 

اتفاق نه فقط در ایران، بلکه در همه جای دنیا 
رخ می دهد و جایگزینی یک بازیگر دیگر در 
ادامه سریال کاماًل طبیعی است. مثاًل در فیلم 
»بتمن آغاز می کند« به کارگردانی کریستوفر 
ــوالن، کیتی هولمز نقش »ریچل داوز« را  ن
برعهده داشت اما در فیلم بعدی بتمن یعنی 
»شوالیه تاریکی«، مگی جیلنهال در نقش 
این شخصیت بــازی کــرد. امــا  در »ستایش« 
ــرای نقش ایــن بازیگر  ایــن تصمیم عجیب ب
مهاجرت کرده، گرفته شده؛ تصمیمی که هیچ 

توجیهی ندارد.

سینما و تلویزیون 6

کوروش تهامی این روزها مشغول 
بازی در سریال نمایش خانگی 
»دل« بــه کــارگــردانــی منوچهر 
هادی است. او اکنون فیلم پلیسی 
»کروکودیل« ساخته مسعود تکاور 

را روی پرده سینماها در حال اکران دارد.

ــز شــیــخ طــادی قصد دارد  ــروی پ
پس از مجموعه »بانوی سردار«، 
یکی از دو سریال »کافه ترانس« و 
»پناهنده« را بسازد. »کافه ترانس« 
سریالی تاریخی  است که در دهه 

30 می گذرد و »پناهنده« مضمونی اجتماعی دارد.

نوید پورفرج که با فیلم »مغزهای 
ــگ زده« شناخته  ــ کــوچــک زنـ
می شود، قرار است در فیلم »مغز 
استخوان« کاری از حمیدرضا 
قربانی ایفای نقش کند و در این 

فیلم با جواد عزتی و پریناز ایزدیار همبازی شود.

رضــا کیانیان در گفت وگویی 
دربــــــاره دســتــمــزد نــجــومــی 
بازیگران گفته است: »من کارم 
را کردم و پول کارم را گرفتم. 
جیب کسی را نزدم، پول کسی 
را نخوردم و به کسی هم ظلم نکردم، درست 

برعکس لذت آفریدم.«

بــهــنــوش بــخــتــیــاری بــه جمع 
بــازیــگــران فیلم »گــورکــن« به 
کارگردانی کاظم مالیی اضافه 
شده است. ویشکا آسایش، حسن 
و  شریفی نیا  مهراوه  معجونی، 
گوهر خیراندیش از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

چهره ها و خبر ها

بهرام رادان پس از پایان زمان 
اکران »قسم«، با فیلم »آشفته گی« 
ساخته فریدون جیرانی روی پرده 
سینما حضور خواهد داشت. او 
اکنون »ایــده اصلی« را در حال 

اکران و »سونامی« را نیز در نوبت اکران دارد.
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الیکا عبدالرزاقی به زودی برای 
بازی در فیلم »شهر گربه ها« اثر 
ــواد هاشمی جلوی دوربین  ج
مــی رود. این فیلم ویژه مخاطب 
کودک و نوجوان ساخته می شود 
و فرهاد آئیش و امین زندگانی نیز در آن حضور دارند.
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سینمای ایران

»صابر«  در افق محو شد

»23 نفر« پروانه نمایش گرفت

شورای صدور پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
برای چهار فیلم »آپاچی«، »سونامی«، »23 نفر« 

و »بازیووو« مجوز نمایش صادر کرد.
به گزارش مهر، شورای پروانه نمایش فیلم های 
سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت 
اعضا برگزار شــد، مجوز نمایش چهار فیلم را 
صادر کرد. این چهار فیلم عبارت اند از: »آپاچی« 
ــی آرش مــعــیــریــان، »ســونــامــی«  ــردان ــارگ ــه ک ب
نفر«   23« صدرعاملی،  میالد  کارگردانی  به 
ــووو« به  ــازی به کارگردانی مهدی جعفری و »ب
از این جمع  کارگردانی امیرحسین قهرایی. 
تنها فیلم تحسین شده »23 نفر« در بخش اصلی 
جشنواره ملی فیلم فجر ســال گذشته حضور 
داشت که موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین 

فیلم از نگاه ملی شد.

اعتراض کارگردان »شاه کش«به 
حذف  تصویر مهناز افشار از تبلیغات

کارگردان فیلم سینمایی »شاه کش« از حذف 
تصویر مهناز افشار از تبلیغات این فیلم انتقاد و 
تأکید کرد که اکنون سازندگان به محبوبیت این 

بازیگر نیاز دارند.
به گزارش خبرآنالین، اولین اکران مردمی فیلم 
سینمایی »شاه کش« ساخته وحید امیرخانی 
در پردیس سینمایی کوروش و سینما آستارا با 
حضور سازندگان و بازیگران فیلم برگزار شد. در 
این مراسم وحید امیرخانی، نویسنده و کارگردان 
فیلم با اشاره به سختی شرایط تولید این فیلم 
سازندگان  کــه  زحماتی  همه  »بــه رغــم  گفت: 
به  را  خستگی  اتفاقات  برخی  کشیدند،  فیلم 
تن ما و پخش کنندگان فیلم گذاشته است و آن 
محدودیت غیرمنطقی ما در تبلیغات برای فیلم 
است. مهناز افشار یکی از بازیگران اصلی فیلم 
است که کنار دیگر دوستان هنرپیشه برای این 
فیلم زحمت زیادی کشید اما متاسفانه امروز نه 
تنها در کنار ما حضور ندارد که حتی تصویر او هم 
نباید در کنار فیلم و تبلیغات وجود داشته باشد.«

پاسخ مدیر شبکه 3 به شایعه ریاست اش بر صداوسیما
مــدیــر شبکه ســه بــه شــایــعــات دربـــاره 
ریاست اش بر سازمان صداوسیما پاسخ 
داد و اعالم کرد که توفیقات شبکه سه 
همگی  مدیریتی  کالن  لحاظ  به  سیما 
ثمره حمایت و راهبری علی عسکری 

رئیس رسانه ملی است.
به گزارش فارس، در بخشی از این نامه 
آمده است: »عــده ای از مجموعه ای که 
نمی توانست حقوق مادی کارکنان اش 
را تقبل کند، به حق توقع داشتند حق 
انقالب و حقوق مــردم را محقق کند. 
یادمان نرفته که آهنگ سازانی هماهنگ 
با اربابان موبور فرنگی خود، »نغمه  بدرود 

صداوسیما« و »درود بر ماهواره« را سر 
می دادند و نوازندگانی مزدور، به تکلیف 
»ساز«مانی شان بر ریتم مزبور ساز کوک 
می کردند و خوانندگانی وزوزکنان این 

ترانه را زمزمه می کردند.«
ــن نامه  فــروغــی در بخشی دیگر از ای
نوشته است: »آیا اصحاب شایعه و ارباب 
جراید انگلوفیل و آمریکوفیل نمی دانند 
و نمی فهمند که دیــر یا زود چنان که 
رحمانی فضلی و مــهــرداد بــذرپــاش و 
دکتر حسینی شایعه ریاست شــان را 
تکذیب کردند، دیگر شایعه ها هم به 
همین سیاق، برچسب تکذیب خواهد 

خورد؟ پس چرا آبروی خود را متاع هر 
ــازار می کنند و به ثمن بخس به  ب

حــراج می گذارند؟ مگر نه این 
که سرمایه یک رسانه و اعتبار 
آن، به صحت اخــبــاری است 
چه  پس  می کند؟  منتشر  که 

دســــتــــاورد 
مهمی در 

انتشار 
ایــن 

اخبار علیه رئیس صداوسیما نهفته که 
چنین ثلمه ای به اعتبار رسانه ای 
خویش را به بهای به دست 
آوردن آن به جان می خرند؟ 
چه لطمه ای به غرب گراها و 
لیبرال های داخلی از سوی 
ــورده که آن ها  رسانه ملی خ
را عقرب وار وادار به زدن نیش 
مرگ و به عبارت دقیق تر 
خودکشی رســانــه ای 
کرده تا طرف مقابل 
ــر  ــه حـــربـــه زه را بـ

شایعه بگزند؟«


