سینما و تلویزیون

6

ح با احسان طبری در رادیو گفت وگو
پخش مناظره آیتا ...مصبا 

خبر

سریال مشترک ایران و هند
ساخته میشود
سازندگان سریال «سالم بمبئی» به کارگردانی
قربان محمدپور و محصول مشترک ایران و هند
وارد مذاکره با بازیگران هندی شدند.
به گزارش مهر ،دستاندرکاران سریال «سالم
بمبئی» که اولین سریال مشترک ایران و هند
است و در  20قسمت برای پلتفر مهای هند و
ایران ساخته میشود ،با دو بازیگر مطرح هند
وارد مذاکره شدند .پرتی زینتا که در چندین
فیلم در نقش اصلی با شاهرخخان همبازی بوده
است و زرین خان دو بازیگری هستند که در حال
مذاکره برای حضور در این سریال هستند .پیش
از این حضور گلشن گروور بدمن معروف بالیوود
در این سریال قطعی شده بود.
جواد نوروزبیگی از ایران و شرکت موشن پیکچر
هند تهیهکنندگان سریال قربان محمدپور
هستند که به زبــان انگلیسی و فارسی ساخته
خواهد شد.
قربان محمدپور پیش از این و در سال  ۹۴فیلم
«سالم بمبئی» را با بازیگرانی چون محمدرضا
گلزار ،بنیامین بهادری و برخی از بازیگران
سینمای هند ساخته بود.

سینمای جهان

نیکول کیدمن و خاویر باردم
در نقش زوج معروف
نیکول کیدمن و خاویر باردم نقش زوج مشهور
هالیوود را در فیلم تازه آرون سورکین محصول
استودیوهای آمازون بازی میکنند.
به گزارش صبا ،نیکول کیدمن و خاویر باردم در
حال مذاکره برای حضور در نقش زوج افسانه ای
هالیوود یعنی لوسیل بال و دسی آرناز هستند.
عنوان این فیلم که قرار است آرون سورکین آن
را کارگردانی کند« ،ریکاردوس بــودن» است.
داستاناینفیلمدرطولیکهفتهتولیدمجموعه
تلویزیونی «من عاشق لوسی هستم» رخ می دهد.
بال و آرناز طی این مدت با چالش هایی مواجه
می شوند که می تواند به حرفه و ازدواج شان
پایان دهد.
سورکین در کنار کارگردانی ،فیلم نامه این کار
را برای استودیوهای آمازون خواهد نوشت .آغاز
تولید این فیلم به دلیل همه گیری کرونا که روند
فیلم برداری را در آمریکا متوقف کرده ،همچنان
مشخص نیست.
آرون سورکین به تازگی فیلم «محاکمه شیکاگو
 »۷را بــرای نتفلیکس ساخته است که از آن به
عنوان یکی از شانس های اسکار امسال یاد می
شــود .سورکین بیشتر به دلیل فیلم نامه های
«شبکه اجتماعی»« ،چند مرد خوب» و «مانیبال»
شناخته می شود.
کیدمن به تازگی در سریال درام  HBOبا عنوان
«خنثی سازی» در کنار هیو گرانت بازی کرده
است .باردم نیز قرار است در فیلم پرسر وصدای
«تلماسه» ساختی دنی ویلنوو بازی کند ،او به
تازگی در فیلم «جاده های نرفته» سلی پاتر ظاهر
شده است.

شبکه رادیــویــی گفتوگو ب ــرای نخستین
بــار ،مناظره های مرحوم عالمه محمدتقی
مــصــبــا حیــزدی بــا نمایندگان جــریــا نهــای
الحادی -مارکسیستی را پخش میکند.
به گــزارش فــارس ،مناظره های یادشده که
با عنوان «بحث آزاد» در سا لهای نخست
پیروزی انقالب اسالمی ضبط و از سیمای
جــمــهــوری اســامــی ایـــران پخش شــد ،در
برگیرنده مناظره مرحوم حضرت آی ـتا...
عالمه محمدتقی مصبا حیزدی و عبدالکریم
سروش با احسان طبری نماینده حزب توده
و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی

سازمان فداییان خلق (اکثریت) است.
موضوع اصلی مناظره ها «مقایسه جهانبینی
مادی و الهی» است .بازپخش این مناظره ها،
از رادیو گفتوگو ،با انگیزه درگذشت و تکریم
مقام و مجاهدت علمی حضرت آیتا ...عالمه
مصباح یــزدی ،آشنایی بیشتر مخاطبان با
دیدگاه های آن فیلسوف برجسته و نیز درک
بهتر منطق و استدالل قوی و متقن اسالم در
برابر جریا نها و نحلههای الحادی و مادی
و در نهایت حصول شناخت و درکی عمیق و
بنیادین از گفتمان و مکتب انقالب اسالمی
صورت میگیرد.

ایــن مناظره ها که در هفت شب متوالی از
رادیو گفتوگو پخش خواهد شد ،بدون جرح
و تعدیل روی آنتن خواهد رفت .برای رعایت
امانت ،از حذف کلمه «بینندگان» نیز پرهیز
شده است تا اصالت مناظره ها حفظ شود.
یکی از دالیل اهمیت مناظره های یادشده،
ایــن اســت که احسان طبری نماینده حزب
تـــوده کــه روزگــــاری بــه عــنــوان بـــزرگ ترین
نظریهپردازمکتبمارکسیسمدرایرانشناخته
میشد ،سالها پس از مناظره ،کتاب «کژراه»
را مینویسد و در آن به صراحت به باطل بودن
نظریههای مارکسیستی اعتراف میکند.

بــرنــامــه «بــحــث آزاد» ویـــژه پــخــش مناظره
هــای حــضــرت آیــت ا ...عــامــه محمدتقی
مــصــبــا حیــزدی بــا نمایندگان جــریــان های
الــحــادی -مارکسیستی از چهارشنبه 24
دی بــه مــدت هفت شــب و در  120دقیقه
ساعت  22روی آنتن مـــیرود .مخاطبان
میتوانند از طریق موج افام ردیف 103/5
مگاهرتز ،نصب برنامه کاربردی ایران صدا از
طریق تلفن همراه و تارنمای شبکه به نشانی
 radiogoftogoo.irشنونده برنامه باشند
و اخبار مربوط به این برنامهها را مالحظه
کنند.

چهره ها و خبر ها
اکبر عبدی به جمع بازیگران
ســــریــــال «دل خــــــوش» بــه
کــــارگــــردانــــی مــحــمــدرضــا
حاجیغالمی اضافه شده و در
این سریال با فریبا متخصص،
ویدا جوان و ایرج نوذری همبازی خواهد شد.
این سریال طنز ویژه شبکه پنج ساخته میشود.
پارسا پیروزفر از یک شنبه هفته
آیندههرشبساعت،22سریال
«در چشم بــاد» ساخته مسعود
جعفری جــوزانــی را از شبکه
آیفیلمرویآنتنخواهدداشت.
اینمجموعهآخرینحضورپیروزفردرتلویزیونبود.
آتنه فقیه نصیری امسال با فیلم
«ماهرخ» به کارگردانی شهرام
ابراهیمی در جشنواره فجر
حضور خواهد داشت .او در این
فیلم گریم متفاوتی دارد و نقش
بازیگری را ایفا کرده که در شب تولدش ،صورتش
در آتش میسوزد.

▪جمشید هاشمپور

مائده کاشیان

امسال در جشنواره فیلم فجر ،آثار کمدی سهم
زیادی در میان فیلمهای متقاضی شرکت در
جشنواره دارند .بعضی از این آثار بازیگرانی
دارنــد که عــاوه بر فیلم کمدی ،با یک یا دو
فیلم غیرکمدی نیز در جشنواره دیده خواهند
شد .جمشید هاشمپور ،رضا عطاران ،پژمان
جمشیدی،باران کوثری ستاره اسکندری،
ژاله صامتی و سحر قریشی ،هفت بازیگری
هستند که با دو فیلم کمدی و غیرکمدی
قضاوت خواهند شد.

جمشید هاشمپور کمتر در آثــار کمدی بازی
کرده ،اما سال 98در کمدی «گیجگاه» ساخته
عادل تبریزی و امسال در دو فیلم «شیشلیک»
ساخته محمدحسین مهدویان و «لبخط» اثر
علی جــبــارزاده که رگههایی از کمدی دارد،
ایفای نقش کرده که از میان آنها «گیجگاه»
و «شیشلیک» فیلمهای مهمتری هستند.
هاشمپور امسال بسیار پرکار بــود و در فیلم
اجتماعی«برایمرجان»اثرحمیدزرگرنژادنیز
بازی کرد« .روزششم»و «راند چهارم» نیز از آثار
جدی هستند که امسال در جشنواره فجر دیده
میشوند .احتماال این بازیگر در آثــار کمدی
نیز نقشهای جدی را ایفا کرده ،اما حضور او با
 6فیلم و نقشهای متنوع در جشنواره ،اتفاق
ویژهای خواهد بود .باید دید کدام یک از این آثار
موردتوجهداورانقرارمیگیرد.

▪باران کوثری

باران کوثری که جزو بازیگران زن پرکار است،
امسال هم در جشنواره فجر حضور دارد .او نیز
سابقه بازی در آثار کمدی را دارد ،اما بیشتر
فیلمهای کارنامه او را فیلمهای غیرکمدی
تشکیل دادهاند و امسال با دو فیلم «گیجگاه»
و «بدون همه چیز» کاری از محسن قرایی در
جشنواره دیده خواهد شد .کوثری در کمدی
«گیجگاه» برای چندمین بار با حامد بهداد
همبازی شده و در فیلم قرایی با ستارههایی
مانند پرویز پرستویی و هدیه تهرانی همبازی
بوده است .این دو فیلم فضای بسیار متفاوتی
دارنــد .قصه کمدی «گیجگاه» در دهــه 70
روایــت میشود و «بــدون همه چیز» قصهای
با مضمون اجتماعی دارد .قــرار بود شهاب
حسینی در فیلم قرایی بازی کند ،اما انصراف
داد و هادی حجازیفر جایگزین او شد.

▪رضا عطاران

رضا عطاران ستاره پول ساز سینمای ایران در
فیلمهایکمدیمتعددیبازیکرده،اماتوانایی
او در بازیگری محدود به آثار کمدی نیست و تا
به حال ثابت کرده که میتواند از پس بازی در
نقشهای جدی هم برآید .او پیشتر برای بازی
در فیلم کمدی «طبقه هساث» جایزه بهترین
بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرده ،بنابراین
نشان داده که میتواند بــرای آثــار کمدی هم
جایزهراازآنخودکندوهمینموضوعتوجهات
رابهفیلم«شیشلیک»اثرمحمدحسینمهدویان
بیشتر جلب میکند .عطاران امسال در ساخته
جدید روحا ...حجازی یعنی «روشــن» که یک
فیلم اجتماعی است نیز بازی کرده و حضور او با
دوفیلمکامالمتفاوتدرجشنوارهاتفاقجالبی
خواهدبود.اوآخرینبارسال 96بافیلمکمدی
«مصادره»درجشنوارهدیدهشد.

پدرامشریفیبا«بدونهمهچیز»
اثر محسن قرایی و فیلم جادهای
«شیرجهبزرگ»اثرکریملکزاده
در سیونهمین جشنواره فجر
حضوردارد.فیلمقراییمحصول
سال 99و«شیرجهبزرگ»محصول 98است.
مـــریـــم ســــرمــــدی در فــصــل
دوم ســریــال «زیــرخــاکــی» به
ک ــارگ ــردان ــی جــلــیــل ســامــان
ایفای نقش خواهد کــرد .این
خبر را تسنیم منتشر کــرده و
نوشته است که گوهر خیراندیش نیز مانند هادی
حجازیفر در این فصل حضور نخواهد داشت.
ســـیـــاوش عــقــدایــی اجــــرای
سری جدید برنامه «دســت در
دست» را برعهده گرفته است
و از امشب ساعت  ،23:30با
ایــن برنامه در شبکه دو دیده
میشود .سری اول این برنامه گفتوگومحور را
سلمان فرخنده اجرا میکرد.
امیرمحمد متقیان در فیلم
«طبقه یک و نیم» ساخته نوید
اسماعیلی بازی کرده .او تا به
حال به عنوان بازیگر و مجری
در برنامههای ویــژه کــودک و
نوجوان در کنار داریوش فرضیایی دیده شده و
این اولین تجربه او در سینماست.

▪ژاله صامتی

ژاله صامتی بازیگر کمدی نیست ،اما به ویژه
در ســا لهــای اخیر نقشهایی در ایــن ژانــر
بــازی کــرده و موفق هم بــوده اســت .آخرین
نمونه آن هم سریال «زیرخاکی» است که بازی
بسیار خوبی در آن داشت .او امسال با دو اثر
متفاوت «شیشلیک» و «حکم تجدیدنظر» در
جشنواره فجر حضور دارد .اولی در ژانر کمدی
وساختهکارگردانتواناییمانندمحمدحسین
مهدویان است و دیگری در ژانر اجتماعی و
به کارگردانی محمدامین کریمپور ،جوانی
که به عنوان چهره اینستاگرامی شناخته
میشود .باتوجه به بیتجربه بودن کریمپور
در سینما و عرصه کارگردانی ،توقع زیادی از
«حکم تجدیدنظر» نمیرود ،اما ممکن است
«شیشلیک» با حضور ستارههای کمدی مانند
رضاعطارانوپژمانجمشیدی،اتفاقاتخوبی
را برای ژاله صامتی رقم بزند.

بدترینفروشسینمایآمریکادر ۴۰سالاخیر
رویــتــرز گــزارشــی از آسیب وی ــروس کــرونــا به
صنعت سینما در سال  ۲۰۲۰در آمریکا و جهان
ارائه داد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،فروش
فیلمهای هالیوودی به دلیل شیوع ویروس
کــرونــا بــا کاهش چشمگیر و بــی سابقه ۸۰
درصدی در گیشه سال  ۲۰۲۰آمریکا روبه رو
شده است.
شرکت تحقیقاتی «کام اسکور» روز سه شنبه
گزارشی از گیشه فیلم در آمریکا ارائــه داد
و اعــام کــرد در ســال  ۲۰۲۰فیلمها در این
کشور2/2میلیارد دالر فروش داشته اند که
این رقم در سال  11/4 ،۲۰۱۹میلیارد دالر
بود .گیشه آمریکا در سال  ۲۰۲۰کم رونقترین
دوره در  ۴۰سال اخیر بوده است .پایینترین
فــروش سینمای آمریکا به ســال  ۱۹۸۱باز
مـیگــردد که درمجموع تمام فیلمها ۹۱۸
میلیون دالر فروختند و «سوپرمن  »۲با ۱۹۰
میلیون دالر پرفروشترین اثر آن سال بود.
از اوای ــل ســال  ۲۰۲۰و اواس ــط مــاه مــارس،
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پاندمی کرونا باعث تعطیلی سینما در سراسر
جــهــان شــد تــا بــه همین دلــیــل بــســیــاری از
سینماهای کوچک و بزرگ مثل  AMCتا مرز
ورشکستگی پیش بروند .سینماها در نیویورک
و لــس آنجلس کــه بــازا رهــای اصــلــی آمریکا
هستند ،از زمــان آغــاز کرونا هنوز بازگشایی
نشده اند.
رویترز همچنین طبق گزارشی که کام اسکور
ارائــه داده اعــام کــرد که اکــران  ۲۷۴فیلم
سینمایی از جمله بــاک باسترهایی مثل
«زمانی برای مردن نیست»« ،تاپ گان ماوریک»
و نهمین قسمت از مجموعه سینمایی «سریع و
خشن» ،به سال  ۲۰۲۱موکول شده است.
به همین دلیل ،فیلم سینمایی پلیسی سونی
به نام «پسران بد تا ابــد» که سال گذشته در
ماه ژانویه منتشر شد ،با  ۲۰۶میلیون دالر
پرفروشترین فیلم در گیشه آمریکای شمالی
محسوب مــیشــود .در ســال  ۲۰۱۹فیلم
«انتقام جویان :پایان بــازی» با  ۸۵۸میلیون
دالر پرفروشترین فیلم سال شد.

▪پژمان جمشیدی

پژمانجمشیدیبهعنوانبازیگرکمدیشناخته
میشود و نقشهایی که در آثــار غیرکمدی
بازی کرده نیز رگههایی از کمدی داشتهاند،
امــا او امسال عــاوه بر فیلم «شیشلیک» اثر
محمدحسین مهدویان ،با فیلم «خط فرضی»
ساختهفرنوشصمدیدرجشنوارهفجرحضور
خواهدداشت.همبازیشدنجمشیدیبارضا
عطارانبرایاولینباردر«شیشلیک»،اینفیلم
رابهیکیازکمدیهایکنجکاویبرانگیزتبدیل
کرده.اولینتجربهکمدیمهدویاننیزیکیدیگر
از اتفاقات تازه جشنواره است .آخرین تجربه
غیرکمدی جمشیدی پیش از «خط فرضی»،
فیلم «سوءتفاهم» است که در سی وششمین
جشنواره فجر برای بازی در آن نامزد بهترین
بازیگرنقشمکملمردشد.اکنونبایددید«خط
فرضی»چهاتفاقیرادرسیونهمیندورهبرایش
رقمخواهدزد.

▪ستاره اسکندری

ستاره اسکندری امسال نسبت به دورههای
قبل حضور متفاوتی در جشنواره فجر دارد .او
عالوه بر این که با دو فیلم «قاتل و وحشی» اثر
حمید نعمتا ...و کمدی «چپ راست» ساخته
حامد محمدی به عنوان بازیگر در جشنواره
حاضر است ،با اولین ساختهاش «خورشید آن
ماه» نیز در مقام کارگردان داوری خواهد شد،
بنابراین عملکرد او در دو ژانر جنایی و کمدی
و به عنوان فیلم ســاز ،زیــر ذر هبین م ـیرود.
نقشهای اصلی «قــاتــل و وحــشــی» را لیال
حاتمی و امین حیایی ایفا کردهاند ،اما با توجه
به فضای متفاوت فیلم قطعا ستاره اسکندری
هم حضور متفاوتی در این اثر داشته.
تفاوت مهم او با  7چهره دیگر این است که او
در کنار ژانر کمدی با ژانر جنایی نیز در سی
و نهمین دوره جشنواره ملی فیلم فجردیده
میشود.

▪سحر قریشی

سحر قریشی در طول سالهای فعالیت اش
در سینما ،بیشتر در آثــار کمدی گیشهای
بــازی کــرده و در فیلمهای غیرکمدی هم،
نــقــش ویـــــژهای بـــازی نــکــرده اســـت .فیلم
«اتومبیل» ساخته علی میری رامشه و کمدی
«نارگیل» به کارگردانی داود اطیابی ،دو فیلم
از جدیدترین آثــار سحر قریشی هستند که
امسال در سیونهمین جشنواره فجر رونمایی
خواهند شد« .نارگیل» ویژه مخاطب کودک
و نوجوان ساخته شده و در میان کمد یها
رقیبان مهمی دارد« .اتومبیل» هم یک درام
اجتماعیاستکهبازیگرانیماننداکبرعبدی،
مهدی کوشکی ،ارســان قاسمی و شهرزاد
کمالزاده در آن حضور داشتهاند .با توجه به
رقبای بسیار قدر و فیلمهای سحر قریشی،
شانس این بازیگر برای موفقیت در این دوره از
جشنواره اندک است.

