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«سرزمین مادری»
در انتظار تصمیم علیعسگری

صبا  -سیدجمال سید حاتمی دستیار اول کارگردان سریال «سرزمین مادری» درباره پخش این مجموعه گفت« :هم اکنون ما اطالع چندان دقیقی از وضعیت این سریال
نداریم ،فقط به ما اعالم شده که باید مدیران ارشد سازمان و شبکه برای پخش مجدد ،این سریال تصمیمگیری کنند و ما هم در انتظار تصمیم آنها هستیم ».با پیگیریها
از مدیران شبکه 3سیما ،مشخص شد قرار است عبدالعلی علیعسگری رئیس رسانه ملی برای پخش مجدد این سریال تصمیمگیری کند.

...

...

سینمای ایران

سینمای جهان

فیلم جدید بهروز شعیبی ،نگاه تازه ای به اعتیاد دارد

بازی رایان رینولدز در یک فیلم کمدی
کمپانی فاکس قرن بیســتم ،قصد دارد یک فیلم کمدی با
بازی ستاره «ددپول» یعنی رایان رینولدز بسازد.
به گــزارش مهر ،یک کمدی بــا عنوان «تنهــا در خماری» با
بازی رایان رینولــدز ،در قالب بازیگر و تهیه کننده ســاخته
می شــود .آگوســتین فریــزل کارگــردان کمــدی «هرگــز
برنگرد» ،قرارداد کارگردانی این فیلم را امضا کرده است.
این پروژه درباره یک مرد بیست و چند ساله ساخته میشود
کهبهبرنامهسفراسکیبرایتعطیالتشنمیرسدودرخانه
می ماند و به مواد رو می آورد و وقتی متوجه دزدها می شود
که آنها وارد خانهاش شدهاند!
این کمدی با الهام از «تنها در خانه» ســاخته می شود .این
فیلم مشــهور ،پــروژه ســال  1990فاکس بود که بــا بازی
مکالی کالکین در نقش یک پســربچه هشــت ساله ساخته
شد که به اشتباه در خانه جا میماند و خانوادهاش به پاریس
میروند تا تعطیالت کریسمس را بگذرانند« .تنها در خانه»
با فروش خیرهکننده در باکسآفیس 476،میلیون دالر در
سراسر جهان فروش کرد.

چشم های تیزبین « دارکوب
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مائده کاشیان -اگربخواهیمچندفیلمباموضوعاعتیادرا
بهخاطربیاوریم،احتماال«سنتوری»«،خونبازی»«،مرهم»
و «ابــد و یــک روز» چنــد نمونــه از معروفتریــن مثالهایی
اســت که در این باره به خاطرمــان میآید .نه تنهــا اینها،
بلکه تا به حــال فیلمها و حتی ســریالهای زیادی ،معضل
اعتیــاد را زیــر ذرهبیــن گذاشــتهاند و از زوایــای مختلف به
این معضل پرداختهانــد اما کمتر پیش آمده کــه درباره این
موضوعحرفتازهایزدهشود.دراینمیان،فیلمسینمایی
«دارکوب»بهکارگردانیبهروزشعیبیکهیکماهازاکرانآن
درسینماهامیگذرد،نگاهتازهایبهاعتیادداردوحرفهای
ناگفتهای را درباره این مشکل اجتماعی ،بیان میکند .در
ادامه نگاهی انداختهایم به ویژگیهای قصه «دارکوب» که
باعث میشــود آن را اثر متفاوتی در زمینــه معضل اعتیاد و
مخصوص ًااعتیادزنانبدانیم.

▪«مهسا» مادر معتاد

«دارکوب» این بار برخالف بســیاری از فیلم ها ،به جای
یک دختر یا پســر جوانی که معتاد است و درگیری هایی
بــا خانــواده اش دارد ،قصه زندگــی «مهســا» ،یک مادر
معتاد را روایت می کند .او چون معتاد است ،نمی تواند
مادر باشــد و چون مــادر اســت نمی تواند معتاد باشــد.
بنابرایــن بــه نوعــی بیــن مــواد مخــدر و دختــرش قرار
می گیــرد .اگر به ســمت دخترش بــرود ،اعتیــاد او را به
ســمت خود می کشــد و اگر به ســمت مواد مخدر برود،
نمی داند با عالقه به دخترش چه کند؟ ! بهروز شعیبی،
قصــه ایــن چالــش عجیــب «مهســا» را روایــت می کند،
قصــه زنانی که بــه دلیل اعتیــاد مجبورند حــس مادری
را فراموش کنند و هرطور شــده بپذیرند کــه نمی توانند
مادر باشند.

...

وحیــد رحیمیــان شــرکت کننده مســابقه
«خنداننده شو  ،»2در مرحله اول این مسابقه
نتوانســت چنــدان موفق باشــد اما بــا اجرای
نجات توانســت بــه مرحله دوم صعــود کند .او
در اجــرای پنج شنبه شــب خــود ،اســتندآپی
بــا موضوع تســت بازیگری اجرا کــرد که مورد
توجه هم قرار گرفت امــا از آن جا که اجرای او
در دقایق پایانی ،به طور ناگهانی تمام شد ،فهمیدیم احتما ًال بخشی از این
اجرا ممیزی شده است .با این حال سایت «خندوانه» و اپلیکیشن «روبیکا»
نسخه کامل اجرای رحیمیان را به اشتراک گذاشتند و مشخص شد نزدیک
به دو دقیقه از اواخر اجرای او که حاوی یک شوخی حال به هم زن و بی ادبانه
بود ،حذف شده بود.

▪برچسب اعتیاد روی پیشانی آدمها

تقریبــ ًا در میانه هــای فیلــم متوجــه می شــویم ،هــادی
حجازی فر کــه در چند ســکانس کوتاه در نقــش «مازیار»
برادر «مهسا» بازی می کند ،برای این که خواهرش سهم
ارث پدری شــان را حیف ومیل نکند ،آن را برداشــته تا در
زمان مناســبی که صالح بداند بــه او بدهد .انــگار همین
که برچســب اعتیــاد روی پیشــانی یک نفر می خــورد ،از
نزدیک تریــن افــراد خانــواده گرفته تــا بقیه افــراد ،همه
میتوانند با این توجیه که او معتاد است ،کام ً
ال نادیدهاش
بگیرند ،حقوق طبیعی و قانونی اش را زیــر پا بگذارند و از
این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند .این یکی دیگر از
بالهایی است که اعتیاد بر سر آدم ها می آورد و «دارکوب»
از پرداختن به این موضوع مهم ولی کمتردیده شده غافل
نمانده است و دست «مازیار» را برای تماشاگر رو میکند.

...

اتفاق روز

ممیزی استندآپ وحید رحیمیان

آنتونیهاپکینزگفتکهدلشنمیخواستهبازیگرشود.وی
در این سخنرانی اظهار کرد بازیگری را پساز آن کشف کرد
که مدت ها فردی مردم ستیز با رفتاری قلدرانه بوده است.
هاپکینز از خودش بــه عنوان فردی یاد کرد که در مدرســه
خیلــی درخشــان نبوده اســت و گفت بــه این دلیل ســراغ
بازیگری رفته که کار بهتری نداشته ،انجام بدهد .هاپکینز
در این ســخنرانی بر اهمیت خودباوری و داشــتن انگیزه و
عزم تاکید و از روزهای نخست بازیگریاش هم تعریف کرد.
بازیگر سرشــناس ولــزی ،از تــاش طوالنی مدتــش برای
مبارزه با اعتیاد به مشــروبات الکلی هم حرف زد .او گفت:
«بــرای کاری کــه برابــر دوربیــن انجــام می دهــی ،الــکل
می خوری اما من با آن به دردسر افتادم چون دیگر همیشه
خمار بودم ».بازیگر  80ســاله ســینما دربــاره نقطه عطف
زندگی اش یعنی دســامبر ســال  1975هم حــرف زد ،او
از خودش به عنوان فــردی ناامید ،ناپدید شــده و غیرقابل
اعتماد یاد کرد و گفت در مواقعی که در دوره های مســتی
غرق می شــده ،هم برای خودش و هم برای اطرافیانش به
فردی خطرناک بدل می شــده ولی در نهایــت حرف های
یــک زن در نشســت الکلی هــا ،وی را به خود آورده اســت.
بازیگر «سکوت برهها» به سخنان آن زن اشاره کرد که گفته
بود« :چرا نباید فقط بــه خدا توکل کنــی؟» و از آن جا دیگر
اشتیاق به نوشیدن از هاپکینز گرفته شــد و هرگز به سراغ
الکل نرفت.

▪حقیقتی هولناک در پسپرده زندگی معتادان

فیلــم با روایــت صریــح و بی پــرده اش ،مخاطــب را به دل
زندگی افراد مبتال بــه اعتیاد می برد و از همان ســکانس
ابتدایــی ،او را بــا حقیقــت هولناکــی در زندگــی آن هــا
روبــه رو می کنــد .اعتیــاد ،بــا زن هــای قصــه «دارکوب»
کاری کرده اســت که نقــش مــادری را فرامــوش و فرزند
خود را پیش فــروش می کننــد .در یکی از ســکانس های
تکان دهنده فیلم ،یکی از دوســتان «مهســا» به نام «تینا»
که باردار اســت ،از پســر بــودن فرزنــدش ابــراز رضایت و
خوشــحالی می کنــد و بعــد از دقایقــی تماشــاگر متوجه
می شــود او خوشحال اســت چون فرزند پســر را به قیمت
بیشــتری می خرند« .دارکــوب» حول محــور روایت قصه
«مهسا» ،به یکی از آســیب های وحشــتناک اعتیاد یعنی
فروش نوزاد میپردازد.

...

حاشیه روز

آنتونی هاپکینز از نبرد با الکل پرده برداشت

اجرای رده بندی فیلم ها تا مهر ماه

ویدئوی روز

حضور سپنتا نیکنام در برنامه زنده تلویزیونی

واکنش  20:30به جنجال عروسی پسر دیپلمات ایرانی

ســپنتا نیکنام نماینده شــورای شــهر یزد که به
تازگی عضویتش در این شورا تأیید شده است،
دیروز عصــر مهمان برنامــه «این ج ا» در شــبکه
4بود .بــرای اولین بار بــود که نیکنــام ،در یک
گفتوگوی زنده تلویزیونی حضور مییافت و به
همین دلیل ،حضور او در شبکه های اجتماعی
بازتــاب فراوانــی داشــت .خاطرتان هســت در
بحبوحه تأیید نشدن حضور نیکنام در شورای شهر یزد ،گفتوگوی ویژه خبری
شبکه 2روی آنتن رفت که به خاطر نگاه جانب دارانه ،اعتراض های زیادی را
برانگیخت و حتی موجب شد تلویزیون از شــورای نظارت بر صداوسیما تذکر
بگیرد .تحلیل مفصل «این ج ا» را که در سه قســمت اول ،واکنش های زیادی
داشته ،در روزهای آینده در همین صفحه بخوانید.

چهارشنبه شــب ،بخــش خبــری 20:30
شــبکه  ،2در بخــش «داغ هــای مجــازی»
گزارشــی از ماجــرای جنجالــی عروســی
فرزنــد ســفیر ایــران در دانمــارک پخــش
کــرد .در ایــن گــزارش تقریبـ ًا یــک دقیقــه ای،
نــه تصویــر آقــای ســفیر پخــش شــد ،نــه نــام
خانوادگــی او آمــد و نــه گفتــه شــد کــه او
در چــه کشــوری خدمــت می کــرده اســت .نکاتــی کــه در ایــن گــزارش
مغفــول واقــع شــده بــود ،مهــم بــود و اتفاقــا اصــل جنجــال بــر اســاس آن
شــکل گرفتــه بــود .ویدئــوی ایــن گــزارش کــه تقریبــ ًا همــه عکس هــای
منتشرشــده از عروســی را پخــش می کــرد ،در شــبکه های اجتماعــی
پربازدیــد شــده اســت.

...

تلویزیون
حذف آی فیلم  HDاز روی گیرنده های دیجیتال
شبکهآیفیلم HDازرویگیرندههایدیجیتالحذفشد
و مخاطبان از این پس ،تنها شبکه آیفیلم SDرا میتوانند
مشاهدهکنند.
به گزارش فارس ،شبکه آیفیلم HDبدون اطالع قبلی به
مخاطبان از روی گیرندههای دیجیتال حذف شده است.
با این تصمیم ،مخاطبان دیگر نمیتوانند شــبکه آی فیلم
را با کیفیت  HDتماشــا کنند و باید به شــبکه آی فیلم SD
مراجعهکنند.اینتصمیمدرحالیگرفتهشدهکهاکنوندر
بسیاریازنقاطتهرانشبکهاسدیآیفیلمقابلدریافت
نیستوسازمانصداوسیمانیزدرزمینهحذفشبکهHD
اطالعرسانینکردهاست.

در همین باره یکی از مسئوالن شبکه آی فیلم در گفتوگو
بافارس،درپاسخبهدالیلحذفاینشبکهگفت«:واقعیت
ایناستکهماازتصمیمشبکهمبنیبرحذفآیفیلمHD
بیخبر بودیم و به واســطه کامنتهای مخاطبان ،متوجه
اینموضوعشدیم».ویادامهداد«:اگرمازودترمتوجهاین
موضوعشدهبودیمقطعاازطریقزیرنویسوراههایدیگر،
آنرابهمخاطبانخوداطالعمیدادیمتاسردرگمنشوند».
ویهمچنیندرپاسخبهاینسوالکهآیاقطعیشبکهHD
آیفیلم مقطعی اســت یا دایمی ،گفت« :ما هنوز از چرایی
ایناتفاقبیخبریموعلتآنرانمیدانیمولیبعیدمیدانم
کهآیفیلم HDدوبارهبهگیرندههایدیجیتالبرگردد».

مهدی آذرپندار مدیر فیلم و سریال شبکه 3شد

در پی جابهجایی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3سیما و
رفتناوبهسیمافیلم،شنیدهمیشودمهدیآذرپندارمدیر
گروهفیلموسریالشبکه3سیماخواهدشد.
به گزارش مهر ،چهارشــنبه 3مرداد ،حســین کرمی طی
حکمی مهدی روشنروان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه
3سیما را به ســمت سرپرســت گروه فیلم و ســریال مرکز
سیمافیلممنصوبکرد.بااینانتصاب،گمانهزنیهابرای
یافتنجانشینروشنرواندرشبکه3آغازشداماشنیدهها
حکایت از آن دارد که در ادامهمسیر جوان گرایی در سیما،
جایگزینروشنروان،مهدیآذرپندار 30سالهخواهدبود.
آذرپنــدار دانش آموخته دانشــگاه علم و صنعت اســت .در

سوابق وی فیلمنامه نویسی ،عضویت در شورای فیلمنامه
شبکه ،3عضویت در شــورای عالی فیلمنامه سیما از سال
 89تا  ،91قائممقامی خانه تولیدات جوان صداوســیما،
مدیریــت مرکــز تخصصــی و اداره فیلم و نمایش ســازمان
بسیج مستضعفین ،داوری در بخش فیلمنامهپانزدهمین
دورهجشنوارهمقاومت و فعالیت در رسانههای مختلف به
عنوانمنتقدونویسندهبهچشممیخورد.
بــا انتصــاب علــی فروغــی ،مجیــد زینالعابدیــن ،جــواد
رمضاننژادومسعودمعینیپوربهعنوانمدیرانشبکههای
سه ،یک ،پنج و چهار ســیما ،روند جوان گرایی در مدیریت
تلویزیونشدتگرفتهاست.

حدود یک ســال و نیم اســت که محمد مهدی حیدریان به
عنوان رئیس ســازمان ســینمایی انتخاب شــده و طی این
مدت ،برنامه های مختلفی را برای ســینمای ایران در نظر
گرفتــه اســت .وی در گفت وگویی که بــه تازگی بــا فارس
داشــته ،درباره نظــام رده بندی ســنی در ســینمای ایران
صحبت کرده اســت .این بخش از مصاحبه حیدریان را در
ادامه میخوانید:
بحثی که ســینمای ایران سال هاست به دنبال
اجرایی شدن آن است ،موضوع نظام ردهبندی سنی برای
فیلم هاست .باالخره چه زمانی سینمای ایران می تواند
نظام ردهبندی سنی را اجرایی کند؟

نظام رده بنــدی ســنی و اجرایی شــدن آن در ســینماهای
کشور از اهمیت زیادی برخوردار است ،ما از ابتدای امسال
به نوعی در حال انجــام این موضوع هســتیم .درجه بندی
ســنی برای مخاطــب ،نظام نامه ای متناســب بــا فرهنگ
یک کشــور می خواهد ،ما نیز به دلیل مناسبات عقیدتی و
ملی ،مالحظاتی داریم که حتمــ ًا آن ها را اعمال می کنیم.
نظام نامه درجه بندی سنی تقریب ًا آماده است؛ اما مرجعی
که بایــد فیلم ها را بــا نظام نامه تطبیق بدهــد ،جایی مانند
هیئت منصفه اســت که اکنون شــورای بازبینــی ،این کار
را انجــام می دهد .این هیئــت منصفه متشــکل از نماینده
خانواده ها ،جامعه شناســان ،روان شناسان و غیره خواهد
بود که ترکیب نسبت ًا گسترده ای خواهد داشت .امیدوارم
تــا روز ملی ســینما یا پایــان فصل تابســتان ،بتوانیــم نظام
درجهبندی سنی را به طور دقیقتر اجرایی کنیم.
شائبه ای که در این بین ،وجود دارد ،این است
که نظام رتبهبندی سنی کمک خواهد کرد فیلمهایی که
موفق به دریافت پروانه نمایش نمیشوند ،راحتتر پروانه
نمایش دریافت کنند؟

نه؛ آنچه باعث دریافت نشدن پروانه نمایش میشود ،واقع ًا
حداقل های ضروری است که ما آن را اعمال می کنیم؛ اما
گاهی در آیین نامه برای دریافت پروانه نمایش ،توصیفاتی
وجود دارد که این توصیفات بســیار کلی و عام است .یکی
از این موارد ،این است که فیلمی که سطح سلیقه مخاطب
را به انحطاط بکشــاند ،نباید پروانه نمایــش دریافت کند.
لذا ما اکنون پروانه نمایش را روی حداقل ها بســته ایم و به
فیلم ساز می دهیم؛ ممکن است تماشای فیلمی در کمیته
ردهبندیسنی،برایبسیاریازسنینتوصیهنشود؛ اما این
به معنای آن نیست که از ورود افراد با سنین پایین جلوگیری
می شــود ،ما فقط اعالم می کنیم که این فیلم برای سنین
مث ً
ال کمتر از  15ســال توصیه نمی شــود ،دیگــر خانواده،
خود تصمیم میگیرند که فرزندانشان را برای تماشای این
فیلم به سینما ببرند یا نبرند .ما تنها وظیفه داریم بگوییم که
مخاطب با چه نوع اثری روبهرو میشود.

امین آقافرزانه بازیگر سینما شد
امین آقا فرزانه فرد حاشــیه دار پایتخت ،در فیلم سینمایی
«حباب زر» ایفای نقش کرده است.
به گزارش فارس ،مراحل فیلمبرداری ،تدوین و صداگذاری
فیلم ســینمایی «حبابزر» بــه کارگردانی تــورج اصالنی و
تهیهکنندگیمنصورسهرابپوربهپایانرسید.اینفیلممدتی
پیشدرسکوتخبریکلیدخوردهبودواکنونمراحلفنیرا
پشتسرمیگذارد.پیاماحمدینیا،لطفا...سیفی،سعید
آقاخانی،ژالهصامتی،امیدروحانیوامینآقافرزانه،ازجمله
بازیگراناینفیلمسینماییهستند.

پخش فصل آخر «بازی تاج و تخت» در نیمه
اول سال 2019
خبرهای جدیــد از زمــان پخش فصــل آخر ســریال «بازی
تاجوتخت» حاکی از آن است که فیلمبرداری این سریال رو
به پایان است و فصل هشت آن در نیمه اول سال  ،2019از
شبکه  HBOپخش میشود .کیسی بلویز مدیر برنامهریزی
شــبکه  HBOدر انجمن منتقدین تلویزیــون ،درباره زمان
پخش فصل هشــت این ســریال گفت« :فصل 8به احتمال
زیاد در نیمه نخســت ســال بعد پخش خواهد شــد و به نظر
می رسد ســریال به همان سیســتم قبلی و اورجینال خود
یعنی پخش در ماه مارس و آوریل (فروردین و اردیبهشــت)
برگردد».
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