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سینمای ایران

بازیگر نقش جوانی مهدی هاشمی
انتخاب میشود
سیدمسعود اطیابی
برای ایفای نقش دوران
جوانی مهدی هاشمی
در فــیــلــم ســیــنــمــایــی
«انـــفـــرادی» فــراخــوان
انتخاب بازیگر منتشر
کرد.
بـــــه گـــــــــزارش م ــه ــر،
گــروه سازنده فیلم «انــفــرادی» به کارگردانی
سیدمسعود اطیابی ،از عالقه مندان جوان
بازیگری بــرای ایــفــای یــک نقش در ایــن فیلم
سینمایی دعوت به همکاری کرده است .گروه
کارگردانی و تولید این فیلم سینمایی ،به دنبال
بازیگری با مشخصات ظاهری مهدی هاشمی در
سالهای جوانی در حدفاصل  ۲۰تا  ۳۰سالگی
هستند.
چــنــدی پیش پــروانــه ســاخــت فیلم سینمایی
«انفرادی» به تهیهکنندگی ابراهیم عامریان،
کارگردانی سیدمسعود اطیابی و نویسندگی
حمزه صالحی صادر شد .فیلمبرداری این فیلم
سینمایی با نقشآفرینی مهدی هاشمی ،احمد
مهرانفر و رضا عطاران به تازگی از نیمه گذشته
است.

تلویزیون

سریال مهران مدیری به چه اتفاقات و موضوعاتی کنایه میزند؟

نیشهاییک «هیوال»

صندوق ذخیره فرهنگیان
دیگر کمتر کسی است که از ماجرای فساد مالی
بانک سرمایه و سوءاستفاده از پولهای صندوق
ذخیرهفرهنگیانخبرنداشتهباشد.مهرانمدیری
در سریال «هیوال» این موضوع را بهانه روایــت قصه قرار داده و
اشارههایواضحیبهآندارد.درسریالمؤسسهایبهنام«خاف»
وجودداردکهمخفف«خاکپایفرهنگیان»استوظاهر ًا ادعای
خدمت به فرهنگیان را دارد اما با دزدی و اختالس ،سپردههای
معلمانراباالکشیدهاستوبدهیآنهاراپسنمیدهد.ماجرای
اصلیسریالودردسرهای«هوشنگ»ازهمینآشناییباموسسه
خاف اتفاق میافتد و این موضوع نقش پررنگی در سریال دارد.
بیتفاوتیمؤسسهبهدزدیهایشان،بیمسئولیتیآنهادرقبال
سپردهگذاران و دزدی و اعمال خالف دیگر آنها که به مرور رو
میشود،قصهراجلوبردهوطنزتلخسریالراتقویتکردهاست.

مراسم حراج تهران
مراسمحراجتهرانهرسالباحضورمجموعهداران
هنری ،برای خرید و فروش آثار هنرهای تجسمی
برگزارمیشودوهموارهزمزمههاییدربارهحواشی
و پشتپردههای مراسم به گوش میرسد .سریال «هیوال» از حراج
تهران هم غافل نمانده اســت .هوشنگ ،کامروا و همکارانش
سرمایهدارانیهستندکهدرکیازهنرندارند،آنانبرایجمعآوری
ثروت به دنبال خرید آثار نقاشانی میگردند که مرگشان نزدیک
است و فوت آنها میتواند باعث شود قیمت تابلویی که خریدهاند
درحراجهایبعدیباالبرود.آنهایکطبقهاززیرمجموعه«خاف»
به نام «گاخاف» را به تابلوهایی که تا به حال خریده اند اختصاص
داد ه و به آن جا به چشم گاوصندوق «خاف» نگاه میکنند! «هیوال»
کنایههایجالبیبهماجرایخریدوفروشتابلوهاینقاشیدرحراج
داردوبهاینبهانهلحظاتکمدیمختلفیدرقصهایجادشدهاست.

قانون پایستگی اعضای هیئت مدیره
در بسیاری از سازمانها و نهادها ،مدیرانی وجود
دارد که همزمان مدیریت چند مجموعه را برعهده
دارند یا اعضای هیئتمدیرهشان تغییر نمیکند
و همان ترکیب به عنوان هیئتمدیره سازمان دیگری منصوب
میشوند .در مؤسسه «خاف» هم ،اعضا در هیئت مدیره تمام
زیرمجموعههای «خــاف» حضور دارنــد و سمتشان تغییری
نمیکند با این که کار هریک از زیرمجموعهها متفاوت است و
با اسم مخفف شناخته میشوند ،اما هیئت مدیره «خاف» هر
زمان که قصد دارند برای زیرمجموعهای ،هیئت مدیره تعیین
کنند ،به طرز کمیکی فقط محل نشستن خود را تغییر میدهند
و صندلیشان را عوض میکنند اما ترکیب تغییری نمیکند و
حتی جلسه معارفه هم میگذارند! طرح این شوخیها در قصه،
طعنهای به ناشایستگی اعضا و فرصتطلبی آنها میزند.

اختالسگران چندهزار میلیاردی
در سالهای اخیر وقتی بحث فساد مالی به میان
میآید ،نمیشود نامی از محمودرضا خاوری
و بابک زنجانی نبرد .این دو چهره که به دلیل
فسادهای مالی چند هزار میلیاردیشان ،در میان مردم شناخته
میشوند در معرض انتقادات سریال قرار گرفتهاند .خاوری و
زنجانی که در سریال با نام مخفف «م.خ» و «ب.ز» از آنها یاد
میشوند ،مدتی در مؤسسه «خــاف» کار میکردند و به قول
خودشان این مؤسسه باعث شده برای خود در عرصه تجارت
اسمورسمی دستوپا کنند! این شخصیتها در قصه چندان
محوریت ندارند و در دو یا سه سکانس ،با شوخیهایی کنایهآمیز
به آنها اشاره میشود.

جنگلخواری
هر از گاهی اخباری دربــاره تخریب جنگلها و
درختان ،با هدف ساخت ویال و ساختوسازهای
ب ـیرویــه و غیرقانونی ،شنیده مـیشــود و این
پدیدهای است که در سالهای اخیر باعث تخریب جنگلها شده
است .مسئله جنگلخواری یکی دیگر از معضالتی است که در
سریال «هیوال» به آن پرداخته شده است .شرکت «یاران جنگل»
که آن هم به نوعی جزو «خاف» است ،به صورت اسمی با هدف
حمایت از محیط زیست تأسیس شده ،اما در عمل جنگلخواری
میکند و با ساختن ویال ،جنگلها را نابود میکند .استفاده از
«هوشنگ» به عنوان مدیرعامل این شرکت و سوءاستفادههای
کامروا از این شرکت ،ماجراهای بامزهای را در قصه رقم زد.

ژنهای خوب
سریال «هیوال» کنایههای متعددی هم به ژنهای
خوب و افرادی دارد که با وجود سن کم و نداشتن
صالحیت کافی اما تنها به برکت داشتن پدری
بانفوذ ،مسئولیتهای مهمی برعهده گرفتهاند و روی صندلی
ریاست نشستهاند .رئیس هیئت مدیره «خاف» جوانی به نام
«ارژنگ نوردیده» است که به خاطر پدرش توانسته مسئولیت
بگیرد« .هوشمند کامروا» هم حتی نمیتوانست درسهای
مدرسهاش را پاس کند و دانشگاه قبول شود! اما دکترایش را
گرفته بود و پدرش «کامران کامروا» جایگاه ریاست صندوق
را برایش در نظر داشــت .مسئله ژن خوب تا به حال در فیلم و
سریالهاهدفطعنهوکنایهبودهاستودر«هیوال»تازگیندارد.
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تکذیب تغییر رئیس صداوسیما
توسط حسینی و بذرپاش
سیدمحمد حسینی و مهرداد بذرپاش ،تغییر
رئیس صداوسیما و همچنین پذیرفتن مسئولیت
این سازمان را تکذیب کردند.
به گزارش ایلنا ،سیدمحمد حسینی وزیر اسبق
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در واکنش به اخبار
منتشر شده راجع به انتخابش بهعنوان رئیس
جدید سازمان صداوسیما ،در حساب توئیتر خود
نوشت« :خبر تغییر رئیس سازمان صداوسیما
را در فضای مجازی دیــدم که معلوم نیست از
چه منبعی ذکر شده! این گونه خبرها را که هر
از چندی داغ میشود تایید نکرده و نمیدانم
دامنزنندگان به آن چه هدفی را دنبال میکنند؟
از اهالی رسانه تقاضا میکنم از نشر شایعاتی
که سبب تضعیف مدیریت رسانه ملی میشود
اجتناب کنند».
پیش از این هم مهرداد بذرپاش با تکذیب خبر
تغییر مدیریت سازمان صداوسیما و پیشنهاد
ریاست این سازمان به او اعالم کرده بود« :بعضی
رسانههای خاص اصرار عجیبی دارند که شایعه
خروج دکتر علی عسکری را تبدیل به خبر کنند
اما جهت اطالع عرض میکنم رئیس سازمان
صداوسیما همچنان در این سمت میماند و با
قدرت به کارخود ادامه میدهد».

توقف پخش برنامه «فرمول یک»
تکذیب شد
شریعت پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک
سیما ،خبر توقف پخش برنامه «فرمول یک» را
تکذیب کرد.
فضلا ...شریعت پناهی مدیر گروه اجتماعی
شبکه یــک ســیــمــا ،در گــف ـتوگــو بــا باشگاه
خبرنگاران جوان ،درباره انتشار خبری مبنی بر
توقف پخش برنامه «فرمول یک» گفت« :توقف
پخش این برنامه را تکذیب میکنم .چنین چیزی
رخ نداده است ».وی افزود« :همانطور که علی
ضیاء اعالم کرد در دهه اول محرم برنامه «فرمول
یک» پخش نمیشود و از  ۲۳شهریور مجدد ًا روی
آنتن خواهد رفت».
گفتنی است پیش از این برخی رسانهها از توقف
پخش برنامه تلویزیونی «فرمول یک» به دلیل
انتقاد از شهردار قم و ستاد امر به معروف و نهی از
منکر خبر داده بودند.

مائده کاشــیان  -ســریال «هیوال»
بــه کارگردانی مهــران مدیــری در
نمایش خانگی به پایــان راه نزدیک
شــده و تنها یک قســمت تــا پایان
این ســریال طنز باقی مانده اســت.
محبوبتریــن ویژگی این ســریال
که در طول زمــان پخش مورد توجه
مخاطبان بود ،کنایههــا و انتقادات
قصه به موضوعــات واقعــی بود که
خارج از قصه اتفاق افتاده و مخاطب
دربــاره آنهــا پیشزمینــه ذهنــی
داشت .طرح این موضوعات به زبان
طنز هم باعث شده بود شوخیهای
انتقادی ســریال بیشتر مورد توجه
قرار بگیرد.
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«هابزوشاو»همچنانفاتحگیشه
فیلم «هابز و شاو» محصول یونیورسال بار دیگر
در رقابت فروش در بازار جهانی ،باکسآفیس
را در دست خود گرفت.
به گــزارش مهر ،فیلم «هابز و شــاو» از جهان
داستانی «سریع و خشمگین» با فــروش ۳۹
میلیون دالری در بـــازار جهانی ،بــار دیگر
پرفرو شترین فیلم هفته شد .این فیلم تنها
فیلمی اســت کــه امــســال موفق شــد تــا چهار
هفته متوالی بازار جهانی را در اختیار داشته
باشد .پرفروشهایی چون «کاپیتان مارول»،

«انتقامجویان :پایان بازی» و «اسپایدرمن :دور
از خانه» هر یک سه هفته متوالی فروش جهانی
باکس آفیس را در اختیار داشتند .پس از فروش
این آخر هفته ،در مجموع «هابز و شاو» نزدیک
به  ۷۰۰میلیون دالر در باکس آفیس جهانی
فروخته است.
این فیلم در چین با اقبال وسیعی روبهرو شده و
 27.9میلیون دالر دیگر این هفته فروش کرد.
در ایتالیا نیز استقبال از این فیلم وسیع بود و
 ۱۶۶میلیون دالر از فروش آن از این کشور
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حاصل شد .آخرین کشوری که به تماشای این
فیلم نشست یونان بود که در اولین آخر هفته
اکرانش در آن جا  ۳۰۰هزار دالر فروش کرد.
در بازار جهانی استقبال از «روزی روزگاری
در هالیوود» تارانتینو هم بد نبوده و این هفته
فیلم سونی  21.6میلیون دالر در  ۶۰منطقه
بازار جهانی فروخت .این فیلم که در ردهبندی
 Rجای دارد تاکنون  ۲۸۴میلیون دالر در بازار
جهانی فروخته است .این فیلم به تازگی در
ژاپن اکران شده و  2.7میلیون دالر فروش
کرده که سه برابر هفته افتتاحیه «جانگوی
از بند رها شــده» دیگر فیلم تارانتینو
بوده است.

چهره ها و خبر ها
پــرویــز پرستویی ضمن تبریک
تولد پژمان جمشیدی ،با انتشار
تصویرش در فیلم «دوزیست» ،او
راتحسینکردهونوشتهخوشحال
است از این که ثابت کرده عالوه
براینکهفوتبالیستبوده،بازیگرخوبیهماست.
پانتهآ پناهیها دومین بازیگری
استکهبهفیلم«خروج»کاریاز
ابراهیمحاتمیکیااضافهشدهو
برای اولین بار با این کارگردان
همکاری میکند .قــرار است
فرامرز قریبیان هم در این فیلم ایفای نقش کند.
هوتن شکیبا در گفتوگویی
دربــــاره تجربه آواز خــوانــدن
در نمایش «الیور توئیست» و
«بینوایان» گفته از تجربههای
جدید لذت میبرد و تأکید کرده
است اگر مربی آواز کار او را تأیید کند در پروژه
حضور خواهد داشت.
هــدی زیـنالــعــابــدیــن مشغول
بازی در سریال نمایش خانگی
«کـــرگـــدن» ســاخــتــه کــیــارش
اسدیزاده است .او آخرین بار با
سریال«رقصرویشیشه»دراین
مدیومدیدهشدکهتجربهناموفقیدرکارنامهاوبود.
هــادی حجازیفر به زودی با دو
فیلم به سینماها میآید .او از 27
شهریوربافیلم«شاهکش»اثروحید
امیرخانی و چند روز پس از آن،
از سوم مهرماه با فیلم «ماجرای
نیمروز:ردخون»رویپردهسینماحضوردارد.
نازنینبیاتیپسازششماه،بازی
در سریال «مانکن» اثــر حسین
سهیلیزاده را به پایان رسانده
اس ــت .او در ایــن ســریــال نقش
«همتا»رابازیمیکندکهدررابطه
عاطفیاشبا«کاوه»دچارمشکالتیشدهاست.
رویــا میرعلمی بــرای اجــرای
نمایش «وقتی کبوترها ناپدید
شدند» روی صحنه مــیرود و
در این تئاتر با امیررضا دالوری
همبازی م ـیشــود .ایــن تئاتر
اردیبهشت امسال با بازی مهدی پاکدل و خاطره
حاتمی اجرا شده بود.
بــهــاره افــشــاری ب ــرای اجــرای
تئاتر «زیبایی گاهی زن است»
به کارگردانی سهراب حسینی
و تهیهکنندگی رامبد جوان به
روی صحنه خواهد رفت و در این
نمایش با هومن برقنورد همبازی خواهد شد.

