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چهار شنبه  10مرداد  18. 1397ذی القعده .1439شماره 19880

انتقاد رئیس جامعه مدرسین
از برخی برنامههای نیمهشب تلویزیون

...
اخبار

برگزاری مراسم نکوداشت داریوش اسدزاده
ایســنا  -آیین نکوداشت داریوش اســدزاده پنج شنبه 11
مرداد ســاعت  18در سالن استاد شــهناز خانه هنرمندان
ایران برگزار می شود .در این مراسم ،همچنین از دو کتاب
«خاطرات تهران» به روایت داریوش اســدزاده و «در بیابان
سحر فرا می رســد ،کســی این را می داند »...به قلم نسیم
خلیلی رونمایی میشود.
داریوش اسدزاده (زاده اول آذر  ،1302کرمانشاه) بازیگر
تئاتر ،فیلم و ســریال ایرانی اســت .او در  20ســالگی وارد
عرصه بازیگری شــد و ســال ها در مقام بازیگر ،نویســنده و
کارگردان در تئاتر تهران (نصر) فعالیت و در دهههای  40و
 50شمسی در بیش از 50فیلم سینمایی ایفای نقش کرد.
وی پیــش از انقالب ،ایــران را ترک کرد و در ســال 1365
پس از 10ســال اقامت در آمریکا بازگشــت و در دو سریال
«سمندون» و «خانه سبز» حضور داشت .فعالیت او در دهه
 1390متمرکــز بر تالیــف کتاب هایی دربــاره تاریخ تئاتر
ایران و تاریخ تهران بوده است.

درباره آیتم بامزه «نود» که به چند هوادار شادمان نساجی می پرداخت

سرخوشانه های «نود»

دوشنبهشبدرحالیکههیچخبررسمیازآغازبرنامه«نود»
نبود ،این برنامه روی آنتن رفت و فردوســیپور بیســتمین
سالگردشروعاینبرنامهرااعالمکرد.
نکته جالب اولیــن برنامه «نود» ،گزارشــی درباره حاشــیه
بامزه مسابقه نساجی و ذوبآهن در ورزشگاه شهید وطنی
قائمشهر بود .ماجرا از این قرار بود که در یکی از خانههای
همســایه ورزشــگاه ،مردان اهل فوتبال روی ســقف خانه
و بخشــی از دیوار ورزشــگاه رفته بودند و مســابقه را تماشا

میکردند .ناظر فدراسیون مســابقه که معتقد بود این کار
خالفمقرراتاست،بازیرامتوقفکردهبودومیخواست
تماشاگرانهمسایه،بساطخودراجمعکنندوبروند.
گزارشــگر «نود» هم ماجرا را دنبال کرده و با یک موسیقی
بامزه ،گزارشــی شــش دقیقهای تهیــه کرده بــود .راحتی
همســایهها که با بیخیالی هندوانه و خربزه میخوردند و
حتیبهنیروهایانتظامیهمتعارفمیکردند،دیدنیبود!
ناظرمسابقهحتیازمحمدعباسزادهکاپیتاننساجیهم

خواستتاازهوادارانخواهشکندبروندولیبهخرجشان
نرفتوتادخالتمستقیمنیرویانتظامی،همچنانیواشکی
بازی را نــگاه میکردند! همســایههای ورزشــگاه شــهید
وطنی آنقــدر از حضور تیمشــان بعد از 24ســال در لیگ
برتر،سرخوشوخوشحالبودندکههیچچیزنمیتوانست
حالشــان را خراب کند .این آیتم به شــدت بامزه درآمده و
بهترینزنگتفریحبراییک«نود»سهساعتهوپرچالشبود.
«نود» این هفته یک گزارش بامزه دیگر هم داشت که به

درباره فیلم «رفتن» که این روزها در گروه هنروتجربه درحال اکران است

مجموعــه تلویزیونــی «آرمانــدو» بــه کارگردانــی احســان
عبدی پور ،از شــنبه  13مرداد روی آنتن شــبکه یک سیما
خواهد رفت.
به گــزارش فارس ،ســریال «آرمانــدو» در  17قســمت 45
دقیقــه ای ،ژانــری کمــدی دارد و دربــاره «آرمــان» پســر
خــوش دل و مهربانی اســت کــه تالش می کند مشــکالت
خواهر و فرزندان خواهرش را برطرف کند و در این مســیر
درگیــر موقعیت هــای جذابــی می شــود .حمیــد آذرنگ،
مرجانــه گلچیــن ،ســحر ولدبیگــی ،الیــکا عبدالرزاقــی،
محمدرضــا هدایتــی ،علیرضا اســتادی ،علی مســعودی،
علی اوجی و شهربانو موسوی از جمله بازیگران این سریال
هستند.
مجموعــه تلویزیونی «آرماندو» کاری از مرکز «ســیما فیلم»
است که از  13مرداد هر شــب به غیر از پنج شنبه ها حدود
ساعت  22:15از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

گل درشت و باورناپذیر

الهه توانا  -جمشید و نوید محمودی را با فیلم «چند متر
مکعب عشق» می شناســیم؛ فیلمی که لطافت ،زیبایی،
خشــونت و تیرگی را همزمان پیش چشم های مخاطب
مــی آورد؛ زیبایی را از «عشــق» [رابطه عاشــقانه مرونا و
صابر] وام گرفته بود و تیرگی را از دنیایی که انگار برای
همه به یک اندازه جا ندارد ،از مهاجرت ناگزیر .برادران
محمودی در فیلم دومشان« ،رفتن» هم به سراغ عشق و
مهاجرت رفته اند؛ موضوعاتی که به اندازه همه آدم های
کره زمین می شود ازشان قصه ساخت و نگران شنیده و
دیده شدنشان هم نبود .از این رو ،به سازندگان «رفتن»
نمی شــود خرده گرفت که چرا دغدغه هایشان را تکرار
کرده اند اما از حیث شــیوه روایــت ،ایرادهایــی به فیلم
وارد است.

حواشی عجیب وغریب مراسم بهترین های سال فوتبال
ایران می پرداخت .کاربران شبکه های اجتماعی نیز به
ماجرای تصاویر بامزه این گزارش ،واکنش نشان دادند.
کاربری به نام ســامان در توئیتر نوشــت« :تماشــاگرای
نســاجی فقط اونجــاش که چنــگال یارو موقــع خوردن
خربــزه افتاد تــو ورزشــگاه و به مامــور نیــروی انتظامی
گفــت چنگالمو بــده!» در توئیتــی دیگر بــه قانونمندی
داوود رفعتی نماینده فدراســیون اشــاره شده .سروش
نوشته اســت« :فقط من یاد نیمکت های مدرسه افتادم
یا شــما هم همین طور بودید؟ وقتایی که قهر می کردیم
و می گفتیم از این خط وســایلت نیــاد اینورتر!» کاربری
به نام هانی نیز در اینستاگرام این طور کامنت گذاشت:
«اونجایی که گفت می خواستیم کباب هم درست کنیم،
اینجا از خنده ُمردم!»

صاحب خانه به نیروهای انتظامی هم
خربزه میدهد!

بعد از اعتراض ناظر مسابقه ،یواشکی بازی را نگاه میکنند!

سریال «آرماندو» از شنبه پخش می شود

حوزه  -آیت ا ...محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از برگزاری برخی محافل تا پاسی از شب و برخی برنامه های
تلویزیونی ،گفــت« :نتیجه این اقدامــات کاهلی به نماز در وقت صبح اســت .توجــه به فرایض ،وظیفه ای اســت که همه مــا در مقابل آن
مسئولیم .در اجرای فرایض همه باید کمک کنیم و فرقی بین روحانی و غیر روحانی نیست».

«نبی هــزاره» جوان افغانســتانی اســت کــه روزگار به او
سخت گرفته؛ قبل تر دختر موردعالقه اش« ،فرشته» را از
او دور کرده و به ایران آورده اند تا دستش به او نرسد .حاال
هم ســر یک دعوای قبیله ای ،عــده ای از هموطنانش به
خون خواهی برخاسته و قصد جانش را کرده اند« .نبی»
برای فرار از چنین وضعیتی و رســیدن بــه محبوبش ،به
ایران می آید تا همراه «فرشــته» قاچاقی از مرز رد شــود.
«نبی» و «فرشــته» فقط یک روز برای فــرار فرصت دارند
و ماجراهایی که در این یک روز رخ می دهد ،قرار اســت
ما را با آن ها همــراه کند که چندان از پســش برنمی آید.
بیشترین چیزی هم که توی ذوق می زند و ارتباط بیننده
با فیلم را قطــع می کند ،اتفاق هــای تصادفی باورناپذیر
اســت؛ «نبــی» و «فرشــته» تــوی تاکســی نشســته اند،

بالفاصله صدای گوینده خبر از رادیو پخش می شــود که
ِ
دست برقضا ،خبر غرق شدن کشتی مهاجران را در دریا
اعالم می کند که باز اتفاقا جمعیت قابل توجهی از آن ها
افغانستانی هستند .به قول دوســتی که فیلم را به اتفاق
او دیدم ،فقط مانده بود اســم «نبی» و «فرشــته» از رادیو
پخش شــود تا آن هــا و بیننــده را متوجه خطــرات خروج
قاچاقی از کشــور بکند! یا در صحنه ای دیگر «فرشــته» و
لمی) به
«نبی» برای کمک گرفتن از دوســتی قدیمی ( ُز َ
تمام محــل کار او می آینــد و می فهمند
ســاختمان نیمه ِ
یکی از کارگران آن جا ،از اقوام مقتول است؛ کسی که به
دست برادر «نبی» کشته شده است ،برادر نبی فرار کرده
و طایفه مقتول به جبران خون ریخته شده ،قصد کشتن را
«نبی» دارند .این اتفاق چقدر در واقعیت ،محتمل است؟
کتک مفصلی کــه «نبــی» از آن ها می خــورد ،همدردی
ایجــاد نمی کند؛ چــون صحنــه کتک خــوردن ،تصادف
دورازمنطق و نچسبی اســت که اصال اجازه همدردی را
به مخاطب نمی دهد .به نظر می رســد ســازندگان فیلم
نگران بوده اند که مبــادا رنج مهاجران افغــان ،به اندازه
کافی به چشــم مخاطب نیاید و خواسته اند محکم کاری

...

کنند.
خالصه آنکه «رفتن» ،صرفا از این حیث که روی موضوعی
انسانی دست می گذارد و توجه ما را به آن جلب می کند،
فیلمی قابل دیدن اســت اما براســاس معیارهــای فرمی
ســینما ،نمــره قابل قبولــی نمی گیرد .شــاید اگــر اولین
ســاخته برادران محمودی بــود و تجربه خــوب «چند متر
مکعــب عشــق» را از آن ها ســراغ نداشــتیم ،دربــاره ریتم
کندوکسالت بار و منطق سستش با سخت گیری کمتری
برخورد میکردیم.

سینمای جهان

پایاناحساسیفصلششم«خانهپوشالی»
ساخت مقدمه سریال « »24بدون کیفر
ساترلند
تهیه کننــدگان ســریال « »24اعــام کردنــد قصــد دارند
مقدمهای برسریال « »24بسازند.
به گزارش مهر ،پیش مقدمه « »24که کیفر ساترلند در آن
حضور نخواهد داشت ،یکی از پروژههایی است که برمبنای
ســریال پرطرفدار « »24جلــوی دوربین مــی رود .یک ماه
پیش اعالم شد تهیه کنندگان ســریال « »24یعنی هاوارد
گردون ،جوئل ســارناو و رابــرت کوچران قصــد دارند یک
نسخه جدید از ســریال « »24را بســازند ،حاال رسما اعالم
شده یک پیش مقدمه بر ســریال « »24با حضور جک باوئر
جوان و درباره زمانی که او تازه وارد دنیای  CTUمی شود،
ساخته خواهد شد.
ایــن ســریال جدیــد بــه تهیه کننــدگان اجــازه می دهد تا
شــخصیت محبوب جــک باوئــر را کــه در همــه فصل های
سریال ،کیفر ساترلند بازیگر آن بود ،دوباره به قاب تلویزیون
برگردانند .البته طبیعی است که کیفر ساترلند نمی تواند
در نقش جک باوئر جوان ظاهر شود و این نقش باید توسط
فرد دیگری ایفا شــود .ســریال جدید « »24باز هــم از 24
اپیزود تشکیل میشود.

ســیندی هالنــد معــاون برنامه ســازی نتفلیکــس ،در
تازه ترین گفت وگوی خود با رسانه ها از پایان احساسی
فصل پایانی «خانه پوشــالی» و ارجاعــات فراوان فصل
آخر به فرانک آندروود گفته است.
بــه گــزارش آی پــی تــی وی گــایــد ،او در مصاحبه اش
از اعالم زمان دقیق شروع فصل ششم و پایانی این
مجموعه خــودداری کرده است اما از شواهد و قراین
چنین برمی آید که این سریال در ماه نوامبر و همزمان
با انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا پخش خواهد
شد .هالند درباره یکی از مهم ترین شایعات فصل آخر،
یعنی نقش اصلی شدن رابین رایت خیلی مبهم صحبت
کرده است« :ما از این که کار را به این جا رسانده ایم،
خیلی خوشحال و راضی هستیم .از اول هم قرار بود

کــارمــان را در شش فصل جمع وجور کنیم و موفق
هم شدیم .من به رابین و تمام گروه خوبمان تبریک
می گویم و به آن ها افتخار می کنم».
پاییز گذشته پــس از طــرح اتهامات اخالقی کوین
اسپیسی ،ضربه بــزرگــی بــه ســریــال محبوب «خانه
پوشالی» وارد شد و پس از کنار گذاشتن اسپیسی،
سازندگان مجبور شدند فصل پایانی را بدون حضور او
دوباره طراحی و بازنویسی کنند .در پایان فصل پنجم
«فرانک آندروود» با بازی کوین اسپیسی از مقام ریاست
جمهوری استعفا کرد و همسرش «کلر» جانشین او شد.
حاال باید دید آیا داستان فصل ششم از همین نقطه
ادامه پیدا می کند یا با توجه به حواشی پیش آمده و نبود
اسپیسی ،اتفاقات دیگری در راه خواهد بود.

هفتادویکمیندورهجشنواره«لوکارنو»آغازمیشود

یکی از قدیمیترین جشنوارههای ســینمایی اروپایی ،از
امروزدرلوکارنویسوئیسشروعبهکارمیکند.
بــه گــزارش مهــر ،هفتادویکمیــن دوره جشــنواره فیلــم
«لوکارنو» به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی سوئیس،
از امروز دهم مرداد ،در 12بخش و برای اهدای 25جایزه
شروع میشــود .برابری و تنوع ،شعارهای کلیدی امسال
این جشــنواره اســت .این دوره جشــنواره «لوکارنو» که به
عنوانیکیازقدیمیترینجشنوارههایاروپاییشناخته
میشــود ،مثل هر ســال در تالش است تا اســتعدادهای
جدید،سینمایمولفوستارههایبزرگراکشفوبهدنیا
معرفی کند .این رویداد امسال برای آخرین بار با مدیریت
کارلوچاترینایتالیاییبرگزارمیشود.ویازخردادسال
آینده،کارگردانیبرلینالهرابرعهدهمیگیرد.

در بخش رقابتی جشنواره امســال 15 ،فیلم برای بخش
رقابــت بینالمللی انتخاب شــدهاند که با هــدف دریافت
یوزپلنگطالییاینجشنوارهتالشمیکنند.درجشنواره
امســال جایزه کلوب به مــگ رایــان اهدا میشــود و فیلم
«در بــرش» از جین کمپیون محصــول 2003با بازی این
بازیگر به نمایش درمیآید .جایزه «پاردو دونور» برای یک
عمرفعالیتبهبرونودومونفیلمسازمولففرانسویاهدا
میشــود و ســریال جدید تلویزیونی او «پیازا گرانده» روی
پرده میرود.مســتند «زنانی با گوشــوارههایباروتی» به
عنوان تنها نماینده سینمای ایران ،امسال در بخش هفته
منتقدان جشــنواره لوکارنو حضــور دارد .هفتادویکمین
جشنوارهبینالمللیفیلم«لوکارنو»،از 10تا 20مرداددر
سوئیسبرگزارمیشود.

...

سینمای ایران

سیروس مقدم مشاور «قسم» است نه
کارگردان
ایســنا « -قســم» عنوان موقــت دومین فیلم بلند محســن
تنابنده در مقــام کارگردان اســت که آن را کامال مســتقل
به تهیه کنندگی جلیل شــعبانی می ســازد .روز گذشته در
خبرها عنوان شــده بود که «قسم» به شکل مشترک توسط
تنابنده و سیروس مقدم جلوی دوربین می رود اما در واقع
قرار اســت مقدم به عنوان مشــاور کارگــردان در این پروژه
حضور داشته باشد .فیلمنامه «قسم» را خود تنابنده نوشته
که یک درام اجتماعی اســت .او پیش از ایــن ،فیلم کمدی
«گینس» را با بازی رضــا عطاران و خودش ســاخته بود که
فروش خوبی در گیشه داشــت« .قسم» نام موقت فیلم دوم
تنابنده است و به زودی نام اصلی فیلم انتخاب خواهد شد.
در حالی این توضیح اعالم شده است که روز گذشته خبری
رسمی از ســوی سازمان ســینمایی وزارت ارشــاد ،درباره
جدیدترین مجوزهای ســینمایی منتشر شد که مجوز فیلم
«قســم» به کارگردانی مشــترک تنابنده و ســیروس مقدم
قید شده بود.
از سوی دیگر ،مســعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان
ســینمایی در توضیح اصالحیه منتشرشــده توسط روابط
عمومی فیلم «قسم» ،به مهر گفته است« :خبر ارسال شده
از سوی ســازمان ســینمایی برای رسانه ها مســتند به فرم
درخواستی است که از سوی عوامل فیلم به شورای پروانه
ســاخت ارائه شــده که در این فرم در بخش کارگــردان نام
ســیروس مقدم و محســن تنابنده به صورت مشترک درج
شده است».

معرفی آثار دهمین جشن مستقل سینمای
مستند
رئیــس دهمین جشــن مســتقل ســینمای مســتند ایران،
اســامی آثار راه یافته به بخش مســابقه این جشــن را اعالم
کرد.
به گزارش مهر ،محسن خانجهانی رئیس این دوره جشن،
اسامی مســتندهای راهیافته به بخش مســابقه جشن فیلم
کوتاهرادرسهبخشکوتاه،نیمهبلندوبلنداعالمکرد.بهگفته
خانجهانی،هیئتانتخابدهمینجشنسینمایمستند
پسازبازبینیآثار،اسامی 16فیلمدربخشمستندبلند14،
فیلمدربخشمستندنیمهبلندوششفیلمدربخشمستند
کوتاه راهیافته به بخش مسابقه را اعالم کردند.مستندهای
بلند بخش مســابقه عبارتاند از« :در جســت وجوی فریده»
به کارگردانی آزاده موســوی و کوروش عطایی« ،در جســت
وجویخانهخورشید»بهکارگردانیمهدیباقری«،خرامان»
به کارگردانی آرش اســحاقی« ،خانه دوست» به کارگردانی
محمدرضاعینی«،زنبورکدرگاممینور»بهکارگردانیمریم
سپهری«،پیروزیبرخورشید»بهکارگردانیحامدسعادت،
«درد مشــترک» بــه کارگردانی فیمــا امامــی« ،ورزا جنگ؛
داســتان هومن و ســفید» به کارگردانی مهناز صبور« ،مثل
اسممپگاه»بهکارگردانیسودابهبیضایی«،ترورسرچشمه»
به کارگردانی محمدحســین مهدویان« ،اســرار دریاچه» به
کارگردانیآرمینایثاریان«،خانهسینما»بهکارگردانیپگاه
آهنگرانی« ،روزهای ســگی در دره دالتون» بــه کارگردانی
مهدینادری«،مثلیکزن»بهکارگردانیمژگاناینانلو«،وه
آنتیوک شاپور» به کارگردانی ســودابه مجاوری و «جنبل» به
کارگردانیمینابزرگمهروهادیکمالیمقدم.
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