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سینمای جهان

همکاری هیالری کلینتون با استیون
اسپیلبرگ
هیالری کلینتون با همکاری استیون اسپیلبرگ ،درامی را
درباره رای دادن زنان ،به تلویزیون میآورد.
به گــزارش مهــر ،کمپانی امبلیــن تی وی ،حقــوق نمایش
کتاب الین وایس با عنوان «ســاعت زن :نبــرد بزرگ برای
بردن حق رای» را با همکاری هیــاری کلینتون وزیر امور
خارجه در مقام تهیهکننده ،به دست آورد .وزیر امور خارجه
ســابق آمریکا بــا همــکاری کمپانی اســتیون اســپیلبرگ
یعنی امبلین تلویژن ،کتاب تحسین شــده الین وایس را به
تلویزیون میآورد .این درام ،نخستین کار کلینتون در مقام
یک تهیهکننده اجرایی است.
ایــن کتــاب کــه اســفندماه منتشــر شــد ،دربــاره فعاالنی
اســت که چندین دهه تالش کردنــد تا حق رای زنــان را به
دســت آورند .در عین حال در این کتاب ،به گرامی داشت
آن هایی پرداخته می شــود که تاریخ را عوض کردند و بنیاد
آن چه را که دهه ها بعد ،به جنبش حقوق مدنی بدل شــد،
گذاشتند .کلینتون از این کتاب به عنوان اثری یاد کرد که
الهام بخش هر فردی از پیــر و جوان و زن و مــرد در دورانی
می شــود که دنیا با مســائل اقتصــادی ،نژادی و سیاســی
روبهروست.

از امشب دو مجموعه جدید روی
آنتن شبکههای تلویزیونی می رود

جنس
جور
سریال ها

مصطفــی قاســمیان  -با پایــان مینی ســریال
خارجــی «ســرنخ» و مینی ســریال تکــراری
«دیگــری» ،از امشــب دو ســریال جدیــد از
شــبکه های یک و ســه ســیما پخش میشود.
«آرمــاندو» کمــدی اســت و ســریال طوالنــی
«دلــدادگان» هــم تاریخــی ،هــم اکشــن و هم
عاشقانهاست.ایندومجموعهبههمراهسریال
عاشــقانه و جوانانــه «پــدر» که دو هفته اســت
از شــبکه 2پخــش میشــود ،حداقل تــا اوایل
شــهریور ،ســریالهای شــبانگاهی تلویزیون
هستند و نکته مثبت این است که در ژانرهای
مختلــف تولیــد شــدهاند و بــه نوعــی از لحاظ
ســوژه و حال وهوا ،متنوع هســتند .راهنمای
کامل ســریالهای جدید تلویزیون را در ادامه
میخوانید:

آرماندو

دلدادگان

احسان عبدی پور

منوچهر هادی

شبکه یک ،هرشب ساعت 22:15

شبکه  ،3هرشب ساعت 20:45

قصــه« :آرمــان دو» دربــاره
لشــکرهای
ســیاهی
سینماست و شخصیت های
اصلی ســریال تقریب ًا همگی
هنــرور هســتند .از خالصــه
داســتان ســریال کــه چیزی
دســتگیرمان نمی شــود:
«آرمــان» پســر خــوش دل و
مهربانی اســت که تالش میکند مشــکالت خواهر و فرزندان خواهرش را برطرف کند که
دراینمسیر،درگیرموقعیتهاییمیشود.اینسریال 17قسمتی،کمدیموقعیتاست
وبااینکهازمردادماهسالگذشتهآمادهپخششده،اینروزهاتازهبهآنتنتلویزیونرسیده
است.
کارنامهکارگردان:احسانعبدیپوربا«تنهایتنهایتنها»شناختهمیشود.فیلمیساده
که پدیده جشــنواره فجر ســال 91بود و نام کارگردان بوشــهری را به یکباره برسر زبانها
انداخت«.تنهایتنهایتنها»کهباقصهایمتفاوتوباحضوربازیگرانتازهکارساختهشده
بود ،بسیار مورد توجه قرار گرفت و تا همین امروز هم مهمترین اثر کارنامه عبدیپور است.
این کارگردان در ســالهای بعد ،دو فیلم دیگر به نامهای «تیکآف» و «پاپ» هم ساخته که
اگرچه هر دو کیفیت استانداردی دارند اما خیلی دیده نشدهاند .هر سه فیلم کارگردان در
زادگاهش ساخته شده و با حالوهوای جنوبی ،اتفاقی تازه برای سینمای ایران محسوب
میشوند«.آرماندو»اولینتجربهکاریعبدیپوردرتهرانوهمچنیناولینتجربهاودرژانر
کمدیاست.اوهنوزتوانفیلمسازیاشرادرخارجاززادبومخود،بهاثباتنرساندهوعیار
نامشخصینیزدرگونهکمدیدارد.بایددیدنتیجهچطورازآبدرآمدهاست.
چهرهها:شاخصترینچهرهسریال،حمیدرضاآذرنگبازیگرنقشاصلیاستکهبیشتر
بهدلیلبازیگری،نویسندگیوکارگردانیدرتئاترشناختهمیشود.مرجانهگلچین،الیکا
عبدالرزاقی ،علیرضا استادی ،علی مسعودی ،سحر ولدبیگی و علی اوجی دیگر بازیگران
«آرماندو»هستندکهگروهیمناسببراییکسریالتلویزیونیکمدیمحسوبمیشوند.

قصــه« :دلــدادگان» روایتگر
داستانی عاشقانه در بستری
تاریخــی اســت .ماجرایــی
عاطفــی میــان فرزنــدان دو
خانواده رخ داده و احساسات
آن هــا قربانــی روابــط
والدینشــان شــده است؛ آن
همبهدلیلوقایعیکهدرسهیا
چهاردههپیش،اتفاقافتادهاست.داستانگذشتهدرقسمتهایمیانیسریال،بهصورت
فلشبکمطرحمیشودورازهایآیندهرابرمالمیکند.سریال 60قسمتی«دلدادگان»در
دهههای 50و،60دربسترانقالبودفاعمقدسروایتمیشود.
کارنامه کارگردان :منوچهر هادی در ســینما تقریب ًا همیشــه موفق بوده است؛ فیلمهای
کمدیاشمانند«آینهبغل»و«منسالوادورنیستم»گیشهراترکاندهوفیلمهایاجتماعیاش
مانند «کارگر ســاده نیازمندیم» و «یکی میخــواد باهات حرف بزنه» کیفیــت قابل قبولی
داشــتهاند .اما کارهــای او در تلویزیون به توفیق ســینما نبوده اســت؛ هادی ســریالهای
پرمخاطبیمانند«خداحافظبچه»وسریالهاینهچندانموفقیمانند«خوب،بد،زشت»را
درکارنامهاشدارد.بااینحالآثارشهمیشهمخاطبقابلقبولیداشتهوبابیتوجهیکامل
مخاطبانروبهرونشدهاست.بههمیندلیل«دلدادگان»نیزکفمخاطبراخواهدداشت
وهمچنانمیتوانامیدواربودپرمخاطبشود«.دلدادگان»اولینتجربهمنوچهرهادیدر
بازسازیتاریخمعاصرهمهستوممکناستبیتجربگیاودراینژانر،پاشنهآشیلاثرشود.
چهرهها«:دلدادگان»گروهبازیگرانپروپیمانیدارد.حمیدگودرزی،آرشمجیدی،لیندا
کیانی و سمیرا حســنپور در دورههای مربوط به زمان گذشته بازی کردهاند و پانتهآ بهرام،
مسعودرایگان،مهرانهمهینترابی،شاهرخاستخریوملیکاشریفینیابازیگرانزمانحال
سریالهستند.سریالچندبازیگرجوانهمداردکهانتخابهایمنوچهرهادیازتستهای
بازیگری هستند؛ بازیگرانی مانند سانیا ساالری و سامان صفاری که در قسمتهای زمان
حالسریالحضوردارند.

...

اظهارنظر روز
دفاع عجیب اشکان خطیبی از رضا نظری

بازی نیکول کیدمن در نقش مجری
جنجالی فاکس نیوز
نیکول کیدمن نقش یکی از مجریان شــبکه فاکس نیوز که
مدیر این شبکه را به سوءاستفاده جنسی متهم کرد ،بازی
میکند.
به گزارش خبرآنالین ،یکی از مشــهورترین رســوایی های
تاریخ شــبکه فاکس نیوز در قالب یک فیلم سینمایی ،روی
پــرده نقــره ای روایت خواهد شــد .ایــن فیلم دربــاره راجر
ایلز ،مدیر پیشــین فاکس نیوز و زنانی اســت که او را به آزار
و سوءاستفاده جنسی متهم کردند .نیکول کیدمن در این
فیلم ،نقش «گرچن کارلســون» را بازی می کند و شــارلیز
ترون در نقش «مگان کلی» ظاهر خواهد شــد .کارگردانی
این فیلم ســینمایی را جی روچ بر عهده دارد و فیلم نامه آن
را چارلز راندولف می نویســد .راندولف نویسنده فیلم نامه
برنده اسکار «رکود بزرگ»است.
در این فیلم با حضور گروهی از بازیگران زن مطرح سینما،
داســتان فرهنگ ناشایســت حاکــم بر شــبکه فاکس نیوز
و زنانی کــه معمار این ســاختار را بــه زیر کشــیدند ،روایت
می شــود .یکــی از چهره هایــی کــه در ماجــرای رســوایی
راجر ایلز نقــش کلیدی داشــت ،گرچن کارلســون بود .او
نخســتین زنی بود که علیه ایلز ،به جرم آزار و سوءاستفاده
جنسی به دادگاه شکایت کرد.

صبا -محمدرضارضائیانتهیهکنندهبرنامه«ایرانیوم»گفت««:ایرانیوم»برنامهایبراینسلجواناستکهقراراستبااجرایمجیدافشاری،
ازشنبهتاچهارشنبه،هرهفتهساعت 17:30ازشبکهسومسیماپخششود».ویدربارهموضوعبرنامهافزود«:موضوع«ایرانیوم»درخصوص
جوانانومشکالتودغدغههایآنها،بهزبانیکامالصمیمیوصادقانهاستکهامیدوارمبااستقبالخوبیروبهروشود».

در شــب اعالم نتایج مســابقه «خنداننده شو  »2و بعد
از حذف رضا نظری از مســابقه ،اشکان خطیبی که از
این اتفاق ناراحت بود ،گفت شــرکت کننده گروهش
اشتباه کرده که نگفته متن اجرایش کپی است و هربار
که پرسیدند گفته متعلق به خودش است .او در ادامه
توضیح داد :نظری داشــت بســیار پیشرفت می کرد و
این ماجرا درس بزرگی برای او شــد .البته اشکان خطیبی علت حذف نظری
را بی ارتباط با کپی بودن اجرایش دانست و گفت :او قربانی اشتباه بچه گانه
خودش شده وگرنه این که شــوخی ها از کجا آمده ،مطلق ًا برای مردم اهمیت
ندارد چون او با رأی زیادی به مرحله دوم آمده بود.
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عکس روز
دو تصویر جالب از
مهدی سلطانی و
نیما رئیسی22 ،
سال پیش و حاال
سلطانی متولد
 50و رئیسی
متولد  54است.

...

اتفاق روز
تفاوترویکردبهنوشبختیاریواکبرعبدیدربرابرکمدیها
بهنوشبختیاریکهپنجشنبهشبمهمانبرنامه«شبی
باعبدی»بود،درابتدایصحبتهایشگفت:بهتازگی
برخی فیلمســازان ،حرفهای ســخیف و مبتــذل را با
کمدیقاطیکردهاند.اوتأکیدکردنبایدنامشوخیهای
زشت را لحظات بامزه گذاشت و اگر آدم خجالت بکشد
فیلمی را بــا خانوادهاش ببینــد ،نمیتوان بــه آن گفت
کمدی.جالباینکهدرکارنامهاوچندینفیلمباهمینمشخصاتدیدهمیشود؛
آثاری مانند «پنجاه کیلو آلبالو»« ،دمســرخها» و «پا تو کفش من نکن» .در مقابل
این رفتار بهنوش بختیــاری ،اکبر عبدی بود که چند دقیقه بعــد ،این موضوع را
پذیرفت و گفت خودش فیلمهایی «مزخرف» را به خاطر پول بازی کرده اســت.

...

چهره ها و خبر ها
مهران مدیری به زودی برای بازی در فیلم «رحمان»1400
همراه با محمدرضا گلزار ،جلوی دوربین
خواهــد رفــت .بعــد از «ما همــه با هم
هســتیم» کمال تبریــزی ،این دومین
فیلمی است که این دو ستاره در آن با
یکدیگر همبازی میشوند.
لیال حاتمی این روزها مشــغول بازی در فیلم جدید علیرضا
رییسیان با نام «مردی بدون سایه» است که
دراسپانیافیلمبرداریمیشود.اوپساز
بازگشــت به ایــران ،در ســریال شــبکه
نمایش خانگی «تلگرام» حضور خواهد
داشت.
حسن معجونی این روزها مشغول بازی در یک فیلم کودک
و نوجوان ،به نام «تپلی» به کارگردانی حسین
قناعت اســت .او همچنیــن از نیمه دوم
تیرماه ،نمایش «فلیــک» را با بازی نوید
محمدزاده روی صحنه برده است.
حمیدرضــا آذرنــگ از امشــب ،بــا ســریال «آرمــان دو» به
کارگردانی احســان عبدی پور ،به تلویزیون می آید و از روز
چهارشنبه هم با بهترین فیلم جشنواره فجر
یعنی «تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلی،
روی پرده سینماها حضور خواهد داشت.

نازنیــن بیاتی که با ســریال «گلشــیفته» در شــبکه نمایش
خانگیحضورداشت،برایبازیدرفیلمکمدی«دینامیت»
به کارگردانی مسعود اطیابی جلوی
دوربیــن خواهد رفــت .پیــش از او،
حضور احمــد مهرانفــر در این فیلم
قطعی شده بود.

مهــرداد صدیقیــان بــه ســریال «رقــص روی شیشــه» بــه
کارگردانی مهدی گلستانه اضافه شد .او
در این ســریال که برای شــبکه نمایش
خانگــی ســاخته می شــود ،بــا مهتاب
کرامتی ،بهرام رادان ،امیر آقایی و میترا
حجار همبازی خواهد شد.
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