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کارگردانی سریال «خوب ،بد ،جلف»
به ابوالحسن داوودی رسید

...

سینمای جهان

عیدانه تلویزیون با سوپراستارها
گلزاربا«برندهباش»درشبکهسه

دنباله «درخشش» ساخته می شود
استودیوی برادران وارنر از ســاخت نسخه سینمایی رمان
«دکتــر اســلیپ» بــه عنــوان دنبالــه ای بر فیلم کالســیک
«درخشش» خبر داده است.
به گزارش آی ســینما ،ایوان مــک گرگور بازیگر  47ســاله
اســکاتلندی برای بــازی در نقش شــخصیت اصلــی رمان
استیون کینگ قرارداد بسته است .کودکی «دنی تورنس»
با ایفای نقش دنی لوید در فیلم  1980استنلی کوبریک به
تصویر کشیده شده است و حاال ،مک گرگور بعد از نزدیک به
چهار دهه قرار است بزرگ سالی این شخصیت را بازی کند.
استیون کینگ نویسنده سرشناس آمریکایی هم از انتخاب
مکگرگور برای بازی در دنباله «درخشش» استقبال کرده
اســت .عالوه بر تولید این فیلم ،برادران وارنر سال هاست
درصدد ساخت مقدمه «درخشش» با عنوان «هتل اورلوک»
هســتند اما در هر دو مورد اســتودیوی معــروف هالیوود با
تضمین بازگشت بودجه فیلمها روبهرو بوده است.
داستان «دکتر اسلیپ» از جایی شروع می شود که تورنس
آســیب های کودکــی اش را تا بزرگ ســالی با خــود حمل
می کند .او در حالی که با خشم دایمی و مصرف مشروبات
الکلی دســت به گریبان اســت به نسخه ای مشــابه پدرش
مبدل شــده اســت .وقتی تصمیم به ترک الــکل می گیرد،
قدرت هــای ماورایــیاش دوبــاره بازمیگــردد و او از ایــن
موهبت به منظور کمک به یک بیمار در شرف مرگ استفاده
میکند.

کیت وینسلت 7دقیقه زیر آب
جیمز کامرون با ارائه اطالعاتی جدید درباره «آواتار» و این
که بخش مهمــی از داســتان در آب می گــذرد ،گفت کیت
وینسلت به خوبی از عهده ایفای نقش برآمد.
به گــزارش مهــر ،جیمــز کامــرون کارگــردان «آواتــار» در
حالی که اعــام کرد ،فیلم برداری دو قســمت بعدی یعنی
«آواتار» 2و 3هنوز به پایان نرسیده اســت ،گفت :برخی از
ســکانس ها کامل شــده اســت .این کارگردان که هنوز در
حال فیلم برداری قســمت های 2و 3این فیلم است ،گفت
این قســمت ها بخش هایی دارد که هرگز مانند آن ها دیده
نشده است و داستانشــان زیر آب می گذرد .با توجه به این
جنبه از دو فیلم بعدی ،کامرون تاخیر ســاخت دنباله ها را
مربوط به یک ســال و نیم کار کردن روی این موضوع اعالم
کــرد و این که ایــن زمان صرف بررســی این شــد که چطور
میتوانند از فناوری فیلمبرداری زیر آب بهره ببرند .مخارج
مربوط به این کار نیز از مشــکالت پیش رو بــود .در یکی از
صحنهها کیت وینسلت مجبور بود زیر آب نفساش را برای
مدت خارق العاده 7دقیقه در سینه حبس کند و این کاری
بود که این بازیگر برنده جایزه اسکار با موفقیت انجام داد.
کامرون با فیلم های «ورطه» در ســال  1989و «تایتانیک»
که در کارنامه دارد ،نشــان داده با دنیای آب بیگانه نیست
ولی در عین حال پیشتر گفته بود که این ادامهها میتوانند
چالش برانگیزتریــن بخش هایــی باشــند کــه وی تاکنون
ساخته است.

آیسینما  -پساز موفقیت فیلم سینمایی «خوب ،بد ،جلف» ،سال گذشته اخباری درباره ساخت نسخه سریال این مجموعه منتشر شد و ابتدا
بهروز افخمی و سپس سعید آقاخانی به عنوان کارگردان آن معرفی شــدند .اما با کناره گیری افخمی و آقاخانی ،حال قرار است ابوالحسن
داوودی این مجموعه را کارگردانی کند.

محمدرضــا گلــزار در آخرین شــب مــاه رمضــان در
برنامه «ماه عسل» حضور یافت و با اعالم رسمی خبر
اجرای یک مســابقه تلویزیونی به نــام «برنده باش»،
هوادارانــش را غافلگیر کــرد .آقای سوپراســتار این
نویدرابهمخاطبانتلویزیوندادکهمدلخارجیاین
برنامه ،پربینندهترین برنامه تلویزیونی تاریخ و اتفاق ًا
خود او هم از مخاطبان آن مســابقه بوده است .او در
پاسخبهسوالاحسانعلیخانیمبنیبراینکهیعنی
این مســابقه کپی از مدل خارجیاش اســت گفت:
«نمیشود گفت کام ً
ال کپی است چون سؤاالت این
مسابقه برای باال بردن معلومات جامعه است و فرق
میکند ».او درباره مدل برگزاری برنامه توضیح داد
وگفتجایزه 100میلیونتومانیبهکسیاهدا
میشود که بتواند به  15ســؤال مجری پاسخ
صحیحبدهد.محمدرضاگلزارزماناحتمالی
پخش «برنده بــاش» را مــاه آینده اعــام کرد.
«برندهباش»جدیدترینتجربهتلویزیون
در برگزاری مسابقه پرسش وپاسخ
بعــد از «پنــج ســتاره» بــا اجرای
اشــکان خطیبی اســت .باید
صبرکردودیداینمسابقه
آن طــور که ســازندگان
برنامــه انتظــار دارند،

مائده کاشیان  -دو برنامه شاخص تلویزیون چهارشنبه و پنج شــنبه شب به مناسبت عید سعید فطر،
مهمان های ویژه ای از جنس سوپراستارهای سینما و تلویزیون داشتند و اتفاق ًا دو مجری سرشناس با
آن ها به گفت وگو نشســتند .اگرچه هدف احســان علیخانی از دعوت محمدرضا گلزار به «ماه عسل» و
ارتباط او با جنس سوژههای این برنامه ،مشخص نشد اما اعالم خبر حضور او در مقام مجری ،گفتوگوی
کوتاه و پرخبری را رقم زد .از قضا هر دو گفت وگو حســابی جذاب از آب درآمــد و تک تک لحظات آن به
شبکههای اجتماعی راهیافت .گزارش این دو برنامه را بخوانید:

ماننــد مســابقه مشــهور شــبکه  ABCبــه نــام
?  Who Wants to Be a Millionaireموفــق و
پرمخاطبخواهدشدیاخیر؟
محمدرضــا گلزار سوپراســتار ســینما با حضــور در
«ماه عســل» همچنیــن حرفهــای جالبــی درباره
فعالیتهایش قبــل از ورود به عرصه ســینما مطرح
کرد و گفت که نفر پنجم کنکور سراسری
بوده اســت و چون درسهای عربی
و معارف را در کنکور  100درصد
زده بود ،در آموزشگاههای کنکور
ایــن دو درس را تدریس میکرده
اســت! احســان علیخانی در پایان
بــا اشــاره کوتاهــی بــه کمــک
محمدرضا گلزار به پویش
آزادیزندانیانجرایم
غیرعمــد از فعالیت
خیرخواهانــه ایــن
بازیگرتشکرکرد.

مهــران مدیــری نیــز کــه پنــج شنبه شــب مهمــان
«خندوانه» بود ،در پاسخ به سؤال رامبد جوان راجع
بهفعالیتهایآیندهاشگفتکهبهارسالآیندهیک
فیلمسینماییکمدیخواهدساختوبعدازآنسراغ
ساختیکفیلممهمباموضوعجنگتحمیلیخواهد
رفت .نکتهای که رامبد نپرســید و مدیــری هم به آن
اشارهاینکرد،فعالیتهایاوازاالنتابهارسالآینده
بود .احتما ًال مدیری مشــغول ساخت همان
سریالی است که به تازگی به وسیله انتشار
تصویری بــا حضور برادران قاســمخانی،
سیامکانصاریوامیرمهدیژولهدرباره
آناطالعرسانیشدهبود.
در اواســط برنامه وقتی «جناب
خان» درباره این که پایان
ســریال «قهوه تلــخ» چه
اتفاقی برای شخصیت
سیامک انصاری افتاد،
از مدیری سوال کرد،

ورود «جونم» به فرهنگ فوتبالی ما!
مصطفی قاسمیان  -مســابقات فوتبال تیم ملی در جام
جهانی ،مهمترین بحث این روزهاســت و گزارشــگرها،
مهمترین چهرههــای تلویزیونی این مســابقات .یادتان
هستدرسال 2014مزدکمیرزاییبهعنوانگزارشگر
مسابقات جام جهانی به برزیل اعزام شــد و چون باکس
گزارشگری توســط صداوسیما خریداری نشــده بود ،او
تنها توانســت یک نیمه آن هــم به صورت تلفنــی بازی را
گزارش کند! امسال هم با وجود این که پیمان یوسفی به
عنوان نماینده رسمی سازمان صداوسیما برای گزارش
مسابقاتفوتبالتیمملیبهروسیهرفته،ظاهر ًانتوانسته
است مجوزهای گزارشگری از ورزشگاههای این کشور
را به دست آورد و عادل فردوسیپور از استودیوی تهران،

گزارشمسابقهایرانومراکشرابرعهدهگرفت.گزارشی
که اتفاق ًا بــه خاطر اتفاقات ویژه این مســابقه ،بــه یکی از
خاطراتجمعیماایرانیانتبدیلشد.
▪یک گزارش ملی

عادل که از یکی دو روز قبل به عنوان گزارشــگر مســابقه
ایرانومراکشانتخابشدهبود،درجریانمسابقهسعی
کرد گزارشی به شدت «ملی» تحویل مخاطب و تصویری
متحد و یکدل (دقیق ًا همــان چیزی که الزم داریــم) را از
ملیپوشان فوتبال به آنان نشــان بدهد .به همین دلیل
ِ
متحد ایــران»« ،همه
«تیــم
هم بارهــا از عباراتی همانند
ِ
با هم»« ،بچهها پشــتهم» و حتــی «ذخیرههای متحد»

استفادهکرد.فردوسیپورکهبیشازدودههگزارشگری
فوتبال را در کارنامه دارد ،تــاش کرد تا نگذارد برخی از
آنهابهخاطراشتباهاتفوتبالیشانبهعنوانمقصران
موفق نشــدن احتمالی شــناخته شــوند .اگــر بخواهیم
مثال واضحی بزنیم ،باید به موقعیت خوبی اشــاره کنیم
که ســردار آزمون نیمه اول از دســت داد .عــادل تا پایان
بازی هرگاه میخواســت این موقعیت را یــادآوری کند،
نام «ســردار آزمون» را نمیآورد و تنها به ذکر این که «ما»
موقعیتیراخرابکردهایم،بسندهمیکرد.
▪جونم امید ابراهیمی

نکته بامزه گــزارش عادل ،تکهکالمهــای طنزی بود که

برای«قهوهتلخ»،پایانیساختهنشدهاست
آقای کارگــردان برای اولیــن بار توضیــح داد قرار
بر این بود که پادشــاه وقت ایران به تهــران حمله و
آن جا را تســخیر کند امــا بلوتوث و نیما (ســیامک
انصــاری) قهوه می خورنــد و در حالــی کــه روی
برج میــاد نشســته اند به زمــان حــال می آیند! او
مخاطبانــی را که هنــوز ذره ای امید برای ســاخت
پایان «قهوه تلخ» داشتند ،ناامید کرد و گفت که حاال
دیگر نه کاخی هست و نه عارف لرستانی.
ایــن برنامــه بــا حضــور مهــران مدیــری ،بــه دلیــل
پرســشهای متفاوتی کــه رامبد از مدیری پرســید،
بــه یکــی از متفاوت تریــن قســمت های ایــن برنامه
در مقایســه بــا دیگــر شــب های «خندوانــه» تبدیل
شــد .حاشــیه جالب هــم آن کــه مدیــری از
مجتبی یاســینی کارگــردان تلویزیون با
عنوان «مرحــوم» یــاد کــرد در حالی که
ایــن کارگــردان قدیمــی در قیــد حیات
است! یک شب بعد و در زمان پخش زنده
قرعهکشــی «خندوانــه» ،رامبــد
جــوان عذرخواهی
مهــران مدیــری
از ایــن اشــتباه
را روی آنتــن
اعالم کرد.

خاص گزارش خود اوســت .بعــد از به ثمر رســیدن گل،
وقتی دید مهدی طارمی نزدیکترین بازیکن برای زدن
گل بازی است ،به ماجرای «خیریت» اشــارهریزی کرد و
ردشد.جالبترازهمهاما،عبارت«جونم»بودکهازدیروز
و عم ً
ال توسط عادل فردوســیپور به فرهنگ فوتبالی ما
اضافه شــد .به عنوان یــک مخاطب پروپاقــرص فوتبال،
باید بگویم این عبارت «جونم »...را پیشتر تنها در همین
کلیپ «اومدیــم روســیه» و از زبان «جناب خان» شــنیده
بودم .عادل اما با استفاده چند باره از این عبارت ،آن را به
نوعیبهدایرهواژگانفوتبالیهااضافهکرد«.جونمامید
[ابراهیمی]»« ،جونــم علیرضا بیرانونــد» و حتی «جونم
کیروش»نمونههاییازاستفادهازاینعبارتدرگزارش
اوهستند.حاالبهراحتیمیتوانید«جونم(»...بهجای...
نام بازیکنهــای تیم ملــی را بگذارید) را در شــبکههای
اجتماعیبیابید؛آنهمبهکرات.

...
خبر

فروش  400میلیونی سینماها از فوتبال
مهر  -بازی ایران مراکش از ســری بازی هــای جام جهانی
فوتبــال  ۲۰۱۸روســیه کــه عصــر جمعــه  ۲۵خــرداد در
سینماهای ایران نمایش داده شــد ،بیش از  ۴۰۰میلیون
تومان فــروش کــرد .این بــازی با فــروش حــدود  ۲۵هزار
بلیت در  ۱۱۰سالن سینما در کشــور نمایش داده شد که
حدود  ۴۰تا  ۵۰ســالن در شهرســتان ها و بقیه بــه تهران
تعلق داشت .پخش اولین بازی فوتبال جام جهانی روسیه
در حالی در سینماها بلیت فروشی شــد که هنوز مشخص
نیست چه میزان از این درآمد به فیلم سازانی تعلق میگیرد
که فیلم هایشان در حال اکران است و یک ماه به دلیل جام
جهانی و رقابتهای فوتبال نمایش فیلمهای شان به سایه
خواهد رفت.
هنوز بازی های دیگری نیز در راه است که بلیت های آن ها
نیز به فروش گذاشته می شــود از جمله بازی بعدی ایران و
اسپانیا که تاکنون با فروش محدودی که داشته باز هم هفت
هزار بلیت توسط مردم خریداری شده است و این سوال را
ایجاد میکند که صاحبان فیلمهایی که سئانسهای آنها
در اختیار این بازی ها قرار می گیرد چه نفعی از این اکران
می برند و چگونه ضرر این کار برایشان جبران خواهد شد.
هم اکنون مشخص نیست سهم سینماداران از فروش بلیت
تماشای فوتبال در ســینما چقدر اســت و چه سهمی برای
صاحبــان آثار درنظر گرفته می شــود .همچنین مشــخص
نشــده اســت رضایت صاحبان فیلم های روی پرده چگونه
جلب شــده اســت و آن ها نیز نمی دانند قرار اســت به ازای
سئانس های حذف شده ،سئانس جدید بگیرند یا پولی به
آن ها داده شود.
هفته گذشــته طبق مصوبه شــورای عالی اکران که توسط
ســازمان ســینمایی نهاد زیرمجموعه دولت اطالع رسانی
شد ،قرار شــد تمهیداتی برای صاحبان فیلم های درحال
اکــران در ایام جام جهانــی فوتبال  ۲۰۱۸روســیه در نظر
گرفته شود؛ مصوبه ای که جزئیات دقیق تر و بیشتری از آن
منتشر نشــد .این اتفاقات در حالی رخ می دهد که مسعود
اطیابی سخنگوی شورای عالی تهیه کنندگان در پاسخ به
این پرســش که چه تمهیداتی برای تهیه کنندگان فیلم ها
در نظر گرفته شده است ،بیان کرد« :تداخل جام جهانی با
اکران فیلم ها لطمه زیادی به اکران زده است .البته شادی
مردم مهم تر است و این لطمه به این شادی میارزد اما باید
برای صاحبان فیلمها هم فکری کــرد ».وی ادامه داد« :در
این مدت بعضی از رسانه ها نوشتند که من مخالف نمایش
فوتبال در ســینماها هســتم این طور نیســت اما حقوق هر
کاری باید مشخص شود».
اطیابی با اشــاره به این که هنوز مذاکرات دقیقی در این باره
انجامنشدهاست،گفت«:بایدیکیادوهفتهفضایجایگزین
بعدازجامجهانیبرایفیلمهایدرحالاکراندرنظرگرفته
شودچونافتشدیدیدرفروشفیلمهاداشتهایم».
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