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سینمای جهان

سینمای ایران

«هیس پسرها فریاد نمی زنند» باألخره
مجوز گرفت

فروش «انتقام جویان» از مرز 2میلیارد
دالر گذشت

شــورای صدور پروانه ســاخت فیلم های ســینمایی با ســه
فیلمنامه موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ،فیلمنامههای
«هیسپسرهافریادنمیزنند»بهتهیهکنندگی،کارگردانی
«دبیت» به
و نویسندگی پوران درخشنده در ژانر اجتماعیَ ،
تهیهکنندگی و کارگردانی ابوالفضل صفاری و نویسندگی
مهدی علیمیرزایی در ژانر کمدی و «آهوی پیشونی سفید
 »3به تهیه کنندگی ،کارگردانی و نویســندگی ســیدجواد
هاشــمی در ژانر کودک و نوجوان موافقت شورای ساخت
سازمان سینمایی را اخذ کردند.

مجموع فــروش جهانی فیلــم ابرقهرمانــی «انتقام جویان:
جنگ بینهایت» از مرز دو میلیارد دالر گذشت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،فیلــم ابرقهرمانــی
«انتقام جویان :جنگ بی نهایت» در فروش جهانی مجموع
فــروش خــود را بــه دو میلیــارد دالر رســاند .انتقام جویان
هم اکنون در جایگاه چهارمین فیلم پرفروش دنیا ایستاده
و البته از جنبه فروش تابســتانی رکورددار است .این فیلم
که محصول شرکت مار ِول است ،روز دوشنبه موفق شد از
مرز دو میلیارد عبور و پس از  48روز اکران در سینماها این
رکورد را به نام خود ثبت کند .از این مبلغ 656میلیون دالر
آن در بازار آمریکا و یک میلیــارد و  346میلیون دالر آن در
بازار بین المللی بوده اســت .تا این جا فیلم «انتقام جویان:
جنــگ بی نهایت» پنجمیــن فیلم پرفــروش همــه تاریخ در
آمریکا و چهارمین فیلم پرفروش در بازار بینالمللی است.
دیگر فیلمهای باشــگاه دو میلیارد دالریها شــامل «آواتار»
بــا فــروش دو میلیــاردو 788میلیــون دالر ســاخته جیمــز
کامرون«،تایتانیک»بافروشدومیلیاردو 188میلیوندالر
ساخته کامرون و «جنگ ســتارگان :نیروی بیداری» ساخته
جی.جی.آبرامزبافروشدومیلیاردو 68میلیوندالراست.

...

تلویزیون

«ماه عسل» امشب پخش نمی شود
به دلیل همزمانی ساعت پخش بازی افتتاحیه جام جهانی
 2018بــا برنامــه «ماه عســل» ،ایــن برنامه امشــب پخش
نمیشود.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،با توجه به شــروع
مســابقات جام جهانی و فشــردگی کنداکتور شــبکه سه،
برنامه «ماه عسل» امشب پخش نمیشود.
امــروز ســاعت  19:30افتتاحیــه رســمی جــام جهانی با
بازی تیم ملی روسیه و عربستان پخش خواهد شد .آخرین
قسمت «ماه عسل» روز جمعه  25خردادماه همزمان با فرا
رسیدن عید سعید فطر پخش خواهد شد.

«راه و بیراه» سریال جدید شبکه یک
مجموعه جدید تلویزیونی «راه و بیــراه» به کارگردانی داود
بیدل از  27خرداد روی آنتن شبکه یک میرود.
به گــزارش مهر ،ســریال «راه و بیــراه» در  30قســمت 50
دقیقه ای تولید شــده اســت و از یک شــنبه هر شــب پخش
خواهد شــد« .راه و بیراه» داســتان چند جوان است که در
دوران دانشگاه همکالس بودهاند .مهدی از شخصیتهای
اصلی سریال که چند سال قبل ،برادرش را به علت بیماری
از دســت داده اســت ،همه زندگــی اش را وقــف بچه های
مناطق مختلف کشور می کند .این سریال اپیزودیک است
ولی به لحاظ مضمونی موضوعات با هم مرتبط و نزدیک به
هم هستند.
ســیاوش طهمورث ،جعفر دهقان ،امیرمحمد زند ،اردالن
شجاع کاوه ،مهتاج نجومی ،زهره حمیدی ،شهرام عبدلی،
محمدرضا رهبــری و فلور نظری از بازیگــران این مجموعه
تلویزیونی هســتند .تیتراژ پایانی این سریال را هم فریدون
آسرایی با شعری از حسین غیاثی خوانده است« .راه و بیراه»
به تهیه کنندگی علی سلیمانی کاری از گروه فیلم و سریال
شبکه یک سیماســت که هر شب حوالی ســاعت 22:15
روی آنتن خواهد رفت.
آخرین قسمت سریال رمضانی «سر دلبران» نیز جمعه 25
خرداد همزمان با عید سعید فطر پخش میشود و قرار است
شنبه 26خرداد پشت صحنه این سریال نمایش داده شود.

محمد بحرانی :از استقبال مردم هیجان زده شدم
صداپیشــه عروســک «جناب خان» پس از تولید و پخش
ویدئــو کلیــپ «اومدیــم روســیه» پیش بینی هایــش را
درباره بازی های تیم ملی فوتبــال ایران در جام جهانی
بیان کرد.
محمــد بحرانــی صداپیشــه و بازیگــر تئاتــر ،ســینما و
تلویزیون که در میان مردم با عنوان صداپیشــه عروسک
جناب خان شناخته شده است ،در گفت وگو با خبرنگار
فیلم نت نیوز دربــاره موزیک ویدئوی «اومدیم روســیه»
گفت« :چهار ســال پیش من و امیر سلطان احمدی یک
موزیک ویدئوی دلی برای تیم ملی ایران کار کردیم که با
بودجه شخصی ساخته شد و تهیه کننده های مختلفی از
آن استقبال کردند .این موزیک ویدئو از تلویزیون پخش
و خیلی هم دیده شد و در فضاهای مجازی به شدت مورد
اســتقبال قرار گرفت ».او ادامه داد« :از سال گذشته در
این فکر بودیم که امسال هم یک موزیک ویدئو برای تیم
ملی فوتبال بســازیم .امیر ســلطان احمدی یک ایده در
ذهن خود پرورش داد و ترانه هم برای آن سرود ،ایده ای
با عنــوان «بــازی بــا نوســتالژی های فوتبالــی»  .در این
حین کار جناب خان برای حضــور در برنامه «خندوانه»
و تلویزیون هم درست شــد و تصمیم بر این شد که جناب
خان هم در این موزیک ویدئو حضور داشــته باشد .شعر
و ایده اولیه با امیر ســلطان احمدی بود و با همراهی من
و عروســک جناب خان یک موزیک ویدئوی ســه نفره را
برای تیم ملی فوتبال ایران شــروع کردیم ».صداپیشــه
جناب خان افزود« :حدود چهار ماه درگیر نهایی کردن
شعر بودیم و اتودهای موســیقایی روی شعر زدیم .برای

ایــن کار به ســراغ موزیــک جــام جهانــی  1990ایتالیا
رفتیم ،شعر را تغییر دادیم تا همه نسل ها با کلیپ ارتباط
برقرار کنند .قســمت سوم با شــعر رپ به سراغ دهه 70
و  80رفته است و قســمت آخر هم که جناب خان حضور
دارد ،یــک موســیقی عامه پســند بــرای تمام قشــرهای
مردم است».
▪جام جهانی  90نوستالژیک است

بحرانــی در پاســخ به این پرســش کــه چــرا موزیک جام
جهانــی ایتالیــا در ســال  1990را بــرای ایــن موزیــک
ویدئو انتخاب کردند ،گفت« :برای فوتبال دوستانی که
جام های جهانی فوتبال را دنبال می کنند ،جام جهانی
ایتالیا بســیار حــس نوســتالژیکی دارد و موســیقی این
جام تا امروز هــم در خاطره ها مانده اســت .جام جهانی
 1990ایتالیا زمانی بود که تلویزیون رنگی جای خود را
در خانه ها پیدا کرده بود و فوتبال دوستان جام جهانی را
خیلی جدی و از طریق تلویزیون رنگی دنبال می کردند.
آلمان یک تیم دوست داشــتنی داشــت و لباس تیم ملی
آلمــان بر تــن بیشــتر فوتبال دوســتان ایرانی بــود .جام
جهانــی  1990ایتالیــا آخریــن جــام جهانی بــا حضور
مارادونای افسانه ای بود ،البته مارادونا در جام جهانی
بعدی هم حضور داشــت امــا دوران اوج خــود را در جام
جهانی ایتالیا و قبل از آن مکزیک ســپری کرده بود ».او
تاکید کرد« :در مجموع جام جهانی  1990ایتالیا برای
فوتبالی ها یــک جام ویژه بود که موزیــک فوق العاده ای
هم داشــت .ما هم چون ایده کار نوستالژی بود ،موزیک

جام جهانی ایتالیا را انتخاب کردیم».
▪از استقبال مردم هیجانزده شدم

بازیگر سریال «گلشیفته» اظهار کرد« :در این چند روزی
که از پخش کلیپ در فضای مجازی می گذرد ،به شخصه
از اســتقبال مردم هیجان زده شــدم .انتظار اســتقبال از
طــرف مخاطبان را داشــتم ،اما واقعا اســتقبال از موزیک
ویدئوی «اومدیم روسیه» بینظیر بود .این روزها مردم مرا
در خیابان نگه میدارند و به طور مشخص درباره «اومدیم
روسیه» صحبت می کنند .در این چند روز بیش از  10بار
این اتفاق برای من رخ داده است و فکر میکنم انرژی ملی
که باید از طریق موزیک به تیم ملی منتقل می شد توسط
«اومدیم روســیه» منتقــل شــد ».او در ادامه گفــت« :یک
همدلی و همگرایی هم در ایــن موزیک ویدئو وجود دارد.
ما نمی خواستیم و دوست نداشــتیم که درگیر حاشیه ها
شویم چون قضاوت درباره حواشی تیم ملی بسیار مشکل
است ،فقط این موضوع را می دانستیم که تیم ملی در این
روزها احتیاج به حمایت دارد .خدا را شکر میکنیم که در
این مدت بازخوردها بســیار عالی بوده و از کمپ تیم ملی
هم خبرهایی رسیده که این موزیک ویدئو دیده شده است
و خیلی آن را دوست داشتند .من فکر میکنم اگر بچههای
تیم ملی فوتبال قبل از مسابقاتشــان این کلیپ را ببینند
قطعا برایشان روحیهساز خواهد بود».
▪موسیقی جنوب ،جادویی است

صداپیشهعروسکببعیوآقایهمسادهدرمجموعه«کاله

انتقاد سازمان بهزیستی از سریال «بچه مهندس»
مدیرکل امور کودکان و شــبه خانواده ســازمان بهزیستی کشــور نسبت به
پخش ســریال «بچه مهندس» و نشــان دادن رونــد فرزندخواندگی در این
سریال انتقاد کرد و به آن واکنش نشان داد.
محمد نفریه در گفت وگو با ایســنا ،بــا بیان این که در جریان ســاخت این
سریال با سازمان بهزیستی مشــورتی نشده است ،افزود« :در این سریال
اطالعات غلطی درباره روند فرزندخواندگی به بینندگان داده می شود؛
برای مثال در مراکز سازمان بهزیستی که مخصوص نگهداری از کودکان
زیر 6سال و شیرخواره ها هســتند تنها دختران و پسران در کنار هم قرار
دارند و این کودکان در سنین باالی 6سال تفکیک جنسیتی می شوند».
وی با بیان این که مربیان به کار گرفته شــده در این مراکز از میان بانوان
هستند ،افزود« :این در حالی است که در سریال بچه مهندس هم مربیان
خانم و هــم مربیان آقا دیــده می شــود .برای کودکان زیر شــش ســال یا
حتی 9ســال نیز اصال مربی آقا بــه کار گرفته نمی شــود».وی در ادامه با

اشــاره به این که بر خالف آن چه در این ســریال نشــان داده شــده است
کودکان شــیرخواره برای مثال با کودکان 9ساله در یک مرکز نگهداری
نمی شوند ،گفت« :در این سریال کودکانی نشان داده می شوند که سواد
دارند و بنابراین سنشــان باالی هفت سال اســت ،این در حالی است که
در سازمان بهزیستی کودکان صفر تا سه سال ،سه تا شش سال ،شش تا
 12سال و  12تا  18سال (برای پسرها  12تا  15سال و  15تا  18سال)
به شکل جداگانه نگهداری می شــوند و تمام مربیان آن ها از میان بانوان
هستند تا این کودکان محبت مادرانه را نیز تجربه کنند ».نفریه در ادامه
اظهار کرد« :ای کاش سازندگان این سریال به مراکز سازمان بهزیستی
مراجعه می کردند ،فضای آن را می دیدند و با آن آشنا می شدند به طوری
که دست کم می دانســتند فرایند فرزندخواندگی در شیرخوارگاه انجام
نمی شود و مسئوالن شــیرخوارگاه در آن مداخله ای ندارند ،اگرچه نیت
سازندگان این سریال خوب بوده اما ماحصل خوبی نداشته است».

قرمزی» دربــاره مراحل تولیــد این موزیــک ویدئو گفت:
«فیلم برداری تهران و بوشــهر به فاصله دو روز انجام شد،
لوکیشنهای تهران بیشتر در جنوب شهر بود و در بوشهر
هم تمام مردم همکاری خوبی با ما داشــتند .تهیه کننده
ایــن موزیک ویدئــو برنامــه «خندوانه» اســت و بخش اول
را بــه کارگردانی ســعید کریمــی در تهــران فیلم برداری
کردیم .بــرای بخــش دوم مــن ،امیــر ســلطان احمدی و
گروه عروسکی به بوشهر رفتیم که به کارگردانی احسان
عبدی پور فیلم برداری شد ».او درباره حضور جناب خان
در این موزیک ویدئــو گفت« :جناب خان یک شــخصیت
مردمی و عروســکی اســت که اطالعــات فوتبالــی دارد و
اصال بیراه نیســت کــه درباره فوتبــال ملی شــعر بخواند.
از طرفی موزیک جنــوب ذاتا یک جادویــی در درون خود
دارد کــه با لحن جناب خــان همراه شــده و ارتباط خوبی
با مردم برقرار کرده اســت .همه توان ما با شــرایط فعلی،
وقت و بودجه ای که داشتیم همین بود و می دانیم که کم
نگذاشــتیم و خوشــبختانه بــا بازخوردهایی کــه از مردم
دریافت کردیم ،خستگی از تن گروه در رفت ».بحرانی در
پایان با اشاره به این که تیم مورد عالقهاش در ادوار گذشته
تیم کشور آلمان بوده درباره پیشبینی بازیهای ایران در
این دوره از مسابقات گفت« :درباره بازی با مراکش اصال
نظری ندارم و تیم مراکش را نمیشناسم .در مورد بازی با
اسپانیا می ترسم اما به شــدت به بازی با پرتغال امیدوارم
و فکر می کنــم می توانیم پرتغال را ببریم .امســال پرتغال
تیم خوبی در جام جهانی ندارد و شــرایط رونالدو در رئال
مادرید با تیم ملی پرتغال متفاوت است».

کمدی هندی پرفروش ترین فیلم گیشه چین
شد
درام کمدی «قهرمان توالت» با نقشآفرینی آکشــای کومار
ســتاره بالیوود در ســینماهای چین روی پرده رفت و رکورد
پرفروشترینفیلمگیشهآخرهفتهرازد.
به گزارش آیسینما ،فروش افتتاحیه این فیلم هندی155
دقیقهایازمرز9میلیوندالرعبورکردوازعاشقانهچینی«تا
کی دوستت خواهم داشت» دومین فیلم پرفروش آخر هفته
پیشیگرفت.اگرچهدرآمدگیشهچیندرتعطیالتآخرهفته
گذشته برای دومین بار در سال 2018به پایینترین میزان
ممکن رسید ،اما اســتقبال از محصول جدید سینمای هند
نشانازتنوعنژادیورشدمخاطبانعالقهمنددرسینماهای
چیندارد.
کمدی «قهرمان توالت» اولین بار آوریل گذشته در جشنواره
فیلم پکن با حضور شــری نارایان ســینک کارگردان و دیگر
عواملفیلمبهنمایشدرآمد.داستاناینفیلمهندیروایتگر
تالشیکمردبرایجاانداختناصولبهداشتیدرروستای
محل اقامتش اســت .در واقع ،همسرش او را تهدید میکند
که اگر در خانهشــان توالت نصب نکند ،از او جدا میشــود.
«کشاو» شــخصیت اصلی داســتان هم برای به دست آوردن
دل همســرش ناچار به شــروع مبارزهای پرچالش با جامعه
عقبافتادهاشمیشود.ایدهاصلیفیلمیکیازمناطقکمتر
توسعهیافتهرابهتصویرمیکشدکهسالهاپیشازسویهند
رهاشد.اگرچهستارهفیلمآکشایکوماردرهندازمحبوبیت
برخورداراستامادرچینچندانشناختهشدهنیست.
در هر صورت ،طی دو سال گذشته آن چه تحلیلگران هندی
ازآنباعنوانفیلمهایمحتوامحوریادمیکنند(اصطالحی
که این قبیل تولیدات را از سینمای گیشه و ستارهمحور هند
متمایــز میکند) از ســوی ســینماروهای چین با اســتقبال
فزاینــدهای روبه رو شــده اســت .در میــان دیگــر فیلمهای
محتوامحور موفق چند ســال اخیــر میتوان بــه «دانگال»،
«سوپراستارمخفی»و«سهکلهپوک»اشارهکرد.

سفر «جناب خان» به روسیه لغو شد
باشگاهخبرنگارانجوان-امیرسلطاناحمدیبازیگر
و خواننده ،درباره سرانجام سفر «جناب خان» به روسیه
برای بازیهای جــام جهانی  2018گفت« :تا دیشــب
بحثسررفتنبهروسیهبرایجامجهانیبود؛اماباتوجه
بهگرفتاریهاییکهدرضبطآیتمهای«خندوانه»ورفتو
آمدمابهروسیهوجوددارد،احتمالکنسلشدناینسفر
بسیارزیاداست«.خندوانه»تازهآغازبهکارکردهاستوتا
پابگیرد،مسیرزیادیرابایدطیکند.همچنینرفتنما
بهروسیهواینکهبخواهیمکارهای«جنابخان»رابرای
جام جهانی انجام دهیم ،طول میکشــد ».وی در ادامه
با اشــاره به این که برای رفتن به روسیه فرصت گذشته و
دیر شده است ،بیان کرد« :ما اگر برای رفتن قصد جدی

داشتیم ،باید زمان بیشتری را در نظر میگرفتیم و پیش
از آن آیتمهــای «جنــاب خــان» را در «خندوانــه» ضبــط
میکردیمکهدرنبود«جنابخان»خألاودربرنامهحس
نشود.همچنیندیگرزمانیبرایرفتنبهروسیهوساخت
آیتم برای جام جهانی نیســت و به احتمــال خیلی قوی
نمیرویموسفرکنسلاست».سلطاناحمدیهمچنین
باابرازامیدواریدربارهبازخوردمثبتمخاطبانازویدئو
کلیپهای جام جهانی افزود« :پس از ساخت تیزرهایی
که برای جام جهانی از ســوی ما منتشر شــد ،امکان این
وجود دارد که قطعههای جداگانهای را برای «خندوانه»
بسازیم ،اما هنوز شکل کلی آن درنیامده و کارهای آن به
شکلجدیانجامنشدهاست».

سریال کمدی «شرایط خاص» در راه پخش

فرهاد جم و کیهان ملکی در «ستایش »3
صبــا  -حامــد خاک دامن مدیــر تولید ســریال ســتایش
دربــاره آخرین وضعیــت این ســریال گفــت« :تا بــه حال
چیزی حــدود  25درصد از ســریال تصویربرداری شــده
اســت و بازیگران اصلی نیز جلوی دوربین رفته اند .گروه
همچنــان در لوکیشــن های مختلــف در تهران مشــغول
ضبط ســکانس ها هســتند و احتمال تصویربــرداری این
سریال در لوکیشن هایی به جز تهران هم وجود دارد».
وی دربــاره اضافه شــدن بازیگــران جدیــد به این ســریال
گفت« :هم اکنون فرهاد جم ،کیهان ملکی و مهتاج نجومی
بازیگرانی هستند که به تازگی به سریال «ستایش» افزوده
شــده اند و امکان اضافــه شــدن بازیگران جدیــد دیگر هم
وجود دارد».
گفتنی است تصویربرداری فصل سوم سریال «ستایش» به
کارگردانی سعید سلطانی از فروردین ماه امسال آغاز شده
است و بازیگرانی مثل داریوش ارجمند ،نرگس محمدی،
مهدی سلوکی و ...در این سریال حضور دارند.

تصویربرداری سریال «شــرایط خاص» به کارگردانی
وحیــد امیرخانــی بــه پایان رســید .بــه گــزارش مهر،
تازه تریــن ســریال کمــدی تلویزیــون ،مجموعــه ای
پربازیگــر و پرلوکیشــن اســت کــه در بیــش از 100
لوکیشــن اصلــی و فرعــی در تهــران و حومــه جلــوی
دوربیــن رفته اســت .مراحــل فنی ســریال «شــرایط
خاص» کــه از مدتی پیش آغاز شــده اســت ،همچنان
ادامه دارد تا به زودی آماده پخش شود .کامبیز دیرباز،
بهــرام افشــاری ،پروانــه معصومی ،نــادر ســلیمانی،

سیروس گرجستانی ،کاظم ســیاحی ،مریم سعادت،
شهره سلطانی ،سوگل قالتیان و اسدا ...یکتا ترکیب
بازیگران سریال تلویزیونی «شرایط خاص» را تشکیل
می دهند« .شــرایط خاص» کــه نــگارش فیلم نامه آن
برعهده حسین تراب نژاد و احسان لطفیان بوده ،یک
کمدی قصه گــوی موقعیت اســت که در گــروه فیلم و
سریال شــبکه سه سیما تولید شده اســت .این سریال
نگاهی گذرا به دفاع مقدس دارد و مضامین اجتماعی
با زبانی طنز در آن طرح می شود.
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