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دومین فیلم سینمایی سعید روستایی پس از فیلم موفق «ابد و یک روز» ،به مرحله فیلم برداری رسید .به گزارش سینمادیلی ،این فیلم به
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تلویزیون

 7دلیل برای آن که «تنگه ابوقریب»
را روی پرده سینما ببینیم

روایت
پیش از فتح

گفت و گوی بی واسطه عوامل سریال «پدر»
با بینندگان
عوامل ســریال «پدر» با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان
 ۱۶۲بدون واسطه به سواالت بینندگان خود پاسخ دادند.
به گزارش روابط عمومی ســیما ،با دعوت اداره کل روابط
عمومــی صداوســیما ،کارگــردان ،نویســنده و بازیگــران
مجموعه «پدر» فرصت یافتند به صورت تلفنی با بینندگان
این سریال صحبت کنند و به سواالت و نقدهای آنها پاسخ
دهنــد .حامد عنقا نویســنده و تهیــه کننده ایــن مجموعه،
بهرهگیــری از آیــات قــرآن در طــول داســتان را هدفمنــد
دانســت و گفت« :تک تک آیات قــرآن ،مســیر زندگی ما را
نشان می دهد .در این سریال ،تالش کردیم با بهره گیری
از آیــات مختلف و روایاتی که در مناســبت هــای مختلف از
زبان حاج علی می شنویم ،این مســیر را نشان دهیم ».وی
موفقیــت ســریال «پدر» را بــه برکــت کالم قرآن دانســت و
گفت« :خوشــبختانه کار در همان قســمت های اول دیده
شد و فضای مجازی و نقدهای رسانه ها ،سریال را به بیننده
معرفی کرد».
ســینا مهراد بازیگر نقــش حامد نیــز در میــان گفتوگوی
تلفنــی ،فرصتی یافــت تا به چند ســوال پاســخ دهــد .وی
تجربه حضور خود در واحد ارتباط مردمی را فراتر از انتظار
دانست و گفت« :به نظر می رســد مخاطبان  ۱۶۲در وهله
اول از این که با بازیگر مجموعه صحبت می کنند ،شــگفت
زده می شوند .خوشحالم که امروز توانستم با مردم گفت و
گو کنم .وقتی صدای جیغ مردم را پای تلفن می شــنوم که
نامم را صدا می زنند ،احساس شعف می کنم و خوشحالم
که می توانم با بینندگان گفتوگو کنم ».حامد سریال «پدر»
از بینندگان خــود به خاطــر بخشهای غمگیــن مجموعه
عذرخواهی کرد و افزود« :اصوال وقایع غمگین چند قسمت
اخیر بینندگان را متاثــر کرده ولی اتفاقــات جذابی در راه
است و امیدوارم همچنان مشتاقانه داستان را دنبال کنند».
مهراد در ادامه ،واکنش مردم به مرگ «حامد» را نقطه قوت
کار دانست و گفت« :همه می پرسند یعنی حامد واقعا فوت
کرده اســت؟ باید بگویم این اتفاق در قصه پیش بینی شده
ولی این وعده را به بیننده ها می دهم تا آخر مجموعه حضور
خواهم داشت».
بهرنگ توفیقی کارگــردان «پدر» ،حضــور در واحد ارتباط
مردمی را اتفاقی شــیرین و مبارک دانست و گفت« :اصوال
بهترین اتفاق برای یک برنامه ساز خوب ،دیده شدن است و
خوشبختانه این مجموعه مخاطب خود را پیدا کرده است».
ویاضافهکرد«:گفتوگویبیواسطهبابیننده،باعثشده
تا با نقدها و نظرات مخاطب آشنا شویم و من واقعا تحت تاثیر
قرار گرفتهام ».ریحانه پارسا بازیگر نقش لیال نیز که به نظر
می رسید در هم صحبتی با مخاطب به شــوق آمده ،اولین
تجربه بازیگری خود را بسیار خوب دانست و گفت« :کار در
کنار عوامل حرفهای به من فرصت داد تا دیده شوم ».پارسا
درباره سواالت تلفنی بینندگان تاکید کرد« :همچنان همه
عالقه مندند تا انتهای داستان را بدانند ،پاسخم به این گروه
از دوستان این است که اتفاقات جذابی در راه است بنابراین
توصیه می کنم کار را تا پایان دنبال کنید».

فصل جدید «گروه پلیس» در شبکه 5
فصل جدید سریال خارجی «گروه پلیس» بهزودی از شبکه
 5سیما پخش میشود.
به گزارش ایســنا ،این مجموعــه در ژانر جنایی و پلیســی،
محصول سال  2015کشــور ایتالیاست که به زودی روی
آنتن خواهد رفت .داستان این سریال درباره یک ایستگاه
پلیس منطقهای در یکی از شهرهای ایتالیاست که اتفاقات
جنایی که در آن رخ میدهد ،به این دایره پلیســی ارجاع و
رسیدگیمیشود.درعینحالبهزندگیشخصیهرکدام
از کارمندان این اداره پلیس نیز می پردازد.
سریال «گروه پلیس» در  ۲۶قسمت  ۴۵دقیقهای از شبکه
5سیما پخش خواهد شد.
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چهره ها و خبر ها

خوشریتم و سحرانگیز
فیلم«تنگهابوقریب»نهآنقدرریتمتندی
دارد که تماشاگر از اتفاقات آن جا بماند
و نه آنقدر روند کنــدی دارد که حوصله
مخاطب را ســر ببرد .فیلم خوشریتم از
آب درآمده است و لحظات نفسگیری که از ابتدا تا انتهای
فیلم در آن میبینیم ،چنان مخاطــب را درگیر میکند که
لحظهایازآنجدانمیشودومسحورپردهنقرهایمیشود
بنابراین عجیب نیست اگر در طول فیلم حتی لحظهای به
ساعتشنگاهنکندووقتیسکانسپایانیفیلمنمایشداده
میشــود ،تازه به خاطر بیاورد که یک ســاعت و  30دقیقه
است که به تماشای فیلم نشسته ،نه 30دقیقه!

1

قهرمانهای آشکار و پنهان
قطع ًا در جریان دفاع مقدس ،اگر پیروزی
اتفاق افتاده یا دفاعی انجام شده ،نتیجه
تالش و شــجاعت یک نفر نبوده اســت و
صدها یــا گاهی هــزاران نفر مجــروح یا
شهید شدهاند تا موفق شدند سرزمینشان را حفظ کنند
و پیروز شوند .بنابراین اگر بپرسید قهرمان «تنگه ابوقریب»
کیســت ،بایــد گفت همــه و هیــچ کــس« .ســردار یزدی»
(مهدی پاکدل)« ،خلیــل» (حمیدرضا آذرنــگ)« ،عزیز»
(علی سلیمانی)« ،حسن» (امیر جدیدی)« ،مجید» (جواد
عزتی) و «علی» (مهدی قربانی) هرکدام به خودی خود ،با
فداکاریها و شجاعتهایشان حکم قهرمان را دارند .در
فیلم بهرام توکلی ،قرار نیســت قهرمان یک نفر باشــد و او
موفق میشود مفهوم قهرمان جمعی را تعریف کند .روایت
«تنگهابوقریب»بهگونهایاستکههمهشخصیتهاتقریب ًا
به یک اندازه در پیروزی نقش دارنــد و عم ً
ال به عنوان یک

1

کل واحد دیده میشوند نه رزمندههای جداافتاده.
چهرهپردازی باورپذیر شخصیتها
بیشــک یکــی از چیزهایــی کــه ســهم
مهمــی در باورپذیــر کردن بیشــتر فیلم
دارد ،گریم بســیار خوب بازیگران فیلم
است .زخمهایی که در طول فیلم عمیق
و عمیقتــر میشــوند ،چهرههایــی که خاکــی و خاکیتر
میشــوند ،ترتیب اتفاقات فیلم،به خاک و خون کشــیده
شــدن شــخصیتها را به خوبی نشــان میدهد .عالوه بر
ظاهر شخصیتهای زنده ،شهدا و مجروحانی که درگوشه
و کنار افتادهاند و چهرههای مصدومان شــیمیایی هم به
قدری باورپذیر اســت کــه در لحظاتی حتی ممکن اســت
نتوانید به پرده سینما چشم بدوزید.

۳

به معنای واقعی سینمایی
«تنگــه ابوقریــب» بــا صداگــذاری و
جلوههای ویــژه میدانــی فوقالعادهای
کــه دارد ،در مقیــاس فیلمهــای جنگی
سینمای ایران ،فیلم بســیار درخشانی
اســت و از لحــاظ فنــی فیلــم کاملی بــه حســاب میآید.
پروداکشن عظیم فیلم که در تاریخ سینمای دفاع مقدس
کمسابقه (اگر نگوییم بیسابقه) بوده« ،تنگه ابوقریب» را
به فیلمی تماشایی با قابهای کمنظیر تبدیل کرده است.
خلق پالنهای جنگــی و ســکانس-پالنهای طوالنی و
باورپذیر ،سختیهای بســیار زیادی دارد و کنترل تعداد
زیــادی بازیگــر ،تانــک و انفجارهایــی کــه در صحنــه رخ
میدهد ،به هیچ وجه کار راحتی نیست .با دیدن این فیلم
میتوان متوجه شد که از کارگردان و عوامل پشت صحنه

۴

گرفته تا هرکــدام از بازیگــران فیلم ،همــه و همه زحمت
زیادی برای خلق تمام صحنههای فیلم کشیدهاند .در یک
کالممیتوانگفت«تنگهابوقریب»فیلمیبهمعنایواقعی
سینمایی و سرشار از نماهایی است که تنها باید روی پرده
سینما تماشــا کرد تا هنر فیلم بردار آن و تالشهایی را که
برای خلق فیلم صورت گرفته ،درک کرد.
جادوی دوربین
دوربیــن مســتندگونه حمیــد خضوعی
ابیانه در فیلم «تنگه ابوقریب» مانند یک
چشــم کنجکاو اســت که همــه اتفاقات
را دنبــال میکند .عالوه بــر کارگردانی
عالی بهرام توکلــی ،فیلم بــرداری حیرتانگیز خضوعی
ابیانه نیز باعث میشود تماشاگر شاهد قابهای زیبایی از
میدان جنگ باشد و به همراه شخصیتهای فیلم ،به دل
میدان جنگبرود .در پایان فیلم یکی از رزمندهها ،از میان
دود و آتش بسیار ،پیروز و سربلند به سمت دوربین میآید و
نمای درخشانی را که حرفهای زیادی برای گفتن دارد،
رقم میزند .حمید خضوعی ابیانه بعــد از «یه حبه قند» و
«ملک سلیمان» یک بار دیگر تبحر خود را در خلق قابهای
زیبا و ماندگار ثابت کرد.

۵

عزتی و جدیدی ستارگان فیلم
جــواد عزتــی بعــد از «ماجــرای نیمروز»
بار دیگــر در فیلم «تنگــه ابوقریب» ثابت
میکند که جزو معدود بازیگرانی اســت
که همانقدر که میتوانــد در فیلمهای
کمدی درخشــان باشــد ،به همان اندازه هم میتواند در
فیلمهای جدی و غیرکمدی هم خوش بدرخشد .به عالوه

۶

گروه ســینما و تلویزیون  -بهــرام توکلی که
فیلمهایی مانند «اینجا بدون من»« ،من دیهگو
مارادونا هستم» و «پرسه در مه» را در کارنامه
خــود دارد ،در نهمیــن ســاختهاش «تنگــه
ابوقریب» به سراغ قصههای دفاع مقدس رفته
و ماجرای دفاع گردان عمار از تنگه ابوقریب
را در روزهــای پایانــی دفــاع مقــدس روایت
کرده است .هرچند که هیچ کدام از آثاری که
توکلی تا به حال ساخته است به فضای جبهه
و جنگ ارتباطی نــدارد اما با وجــود این ،در
«تنگه ابوقریب» موفق شــده به خوبی از پس
روایت این اتفاق مهم که کمتر مورد توجه قرار
گرفته ،برآید و تحسین منتقدان را برانگیزد.
فیلــم همچنیــن  6ســیمرغ سیوششــمین
جشــنواره فیلــم فجــر را از آن خود کــرد و به
موفقتریــن اثــر ایــن دوره از جشــنواره بدل
شد .در ادامه نگاهی انداختهایم به نقاط قوت
«تنگه ابوقریب» که جایگاه ویژه و متفاوتی به
این فیلم در میان آثار سینمایی دفاع مقدس
داده است.

امیر جدیدی نیز با بازی تأثیرگذاری که در لحظات ابتدایی
فیلم ،مخاطــب را به خنده میانــدازد و در لحظات پایانی
بغض تماشــاچی را برمیانگیزد ،هر دو وجه شوخ و جدی
بودن شــخصیت «حســن» را نشــان میدهد .حمیدرضا
آذرنگ هم در دومین همکاریاش با بهرام توکلی به خوبی
از پس ایفای نقش خــود برآمده و انتخاب مناســبی برای
کاراکتر «خلیل» نشان داده است .اما در این میان ،نقش
مهدی پاکدل بیشــتر تماشــاگر را به یاد آتشنشــان فیلم
«چهارراه استانبول» میاندازد و بازی متفاوتی از خود به
نمایش نمیگذارد.
روایتی بیپرده از جنگ
در جایــی از فیلــم« ،مجیــد» بــه «علــی»
میگویــد بایــد کمکــم یــاد بگیــرد از
چیزهایی که دوســت نــدارد هم عکس
بگیــرد .ایــن جملــه ،مانیفســت بهــرام
توکلی هم بوده اســت .توکلی هم مانند «مجید» با روایت
بیپردهای کــه دارد ،واقعیــت و زشــتیهای جنگ مانند
شــیمیایی شــدن رزمندهها و مردم بیگناه ،یتیم شــدن
کودکان ،تلف شــدن از تشــنگی ،قطع شدن دســت و پا و
اتفاقاتی شــبیه اینه ا را پیش چشــم تماشــاگر به نمایش
میگذارد و مخاطب را تا عمق فاجعــه همراهی میکند.
کارگردان بــه هیچ وجــه نخواســته روایتی پاســتوریزه از
جنگ ارائه بدهــد و در لحظاتی که نیاز بوده ،دســت روی
واقعیتهــای جنگ گذاشــته اســت .تماشــاگران «تنگه
ابوقریب» شــاید در برخی لحظات ،تصاویری را میبینند
که در عین نمایش خشــونت ذاتی جنگ ،گاهی از روایت
دفاع مقدس حذف شده است؛ چیزهایی که نمیتوان از
روزهای سخت جنگ و تاریخ جدا کرد.

۷

...

هفتادویکمین جشــنواره بینالمللی فیلــم «لوکارنو» با
اعطای جایزه یوزپلنگ طالیی بهترین فیلم به «سرزمین
خیالی» از کشور سنگاپور ،به پایان رسید.
به گزارش ایســنا ،این فیلم به کارگردانی یئو ســیه هوا،
روایتگر داستان یک کارگر ســاختمانی اهل چین به نام
«وانگ» اســت که پس از ایجاد رابطه دوســتی مجازی با
یک گیمر مرموز بازیهای رایانهای در کشــور سنگاپور،
گم میشــود و پلیس در جســت و جوی وی به اطالعاتی
بیش از آن چــه تصور می کند ،دســت مییابد .در شــب
اختتامیه جشــنواره لوکارنــو ،فیلم « »Mبــه کارگردانی
یوالنــدا زابرمان جایزه ویــژه هیئــت داوران را از آن خود
کرد و دومینگا ســوتومایور نیز برای ســاخت فیلم «برای
جوان مردن خیلی دیر است» ،جایزه بهترین کارگردانی
جشــنواره را به خانه برد .هیئت داوران بخش رقابتی به
ریاســت «ژیا ژانگکه » ســینماگر چینی ،از فیلــم « ِری و

لیز» ساخته ریچارد بالینگام به صورت ویژه تقدیر کردند.
در بخش بهترین بازیگر مــرد و زن جشــنواره نیز ،جوایز
بــه ترتیب بــه کــی جو-بونــگ بــرای فیلــم «هتــل کنار
رودخانــه» و رادو مونتــی بــرای فیلــم «آلیس تــی» اعطا
شــد .در دیگر بخشهای هفتادویکمین جشنواره فیلم
«لوکارنو» ،جایزه بهترین فیلم اول به «همه چیز خوبه» به
کارگردانی «اوا تروبیش» رسید و «اسپایک لی» نیز برای
فیلم «کلنزمن ســیاه» برنده جایزه بهترین فیلــم از نگاه
مخاطبان جشنواره شد.
در هفتادویکمیــن دوره جشــنواره فیلــم «لوکارنــو» ،در
مجمــوع  ۳۰۰فیلــم در بخشهای گوناگــون روی پرده
رفتند که  ۱۵فیلــم در بخش رقابتی برای کســب جایزه
یوزپلنگ طالیی رقابتکردند .همچنین  ۱۸فیلم نیز در
میدان بزرگ و روباز گراند پیازا و در مقابل هشت هزار نفر
تماشاچی به نمایش گذاشته شد .این آخرین سال حضور
کارلو چاتریان ایتالیایی در راس جشنواره لوکارنو بود و
وی از سال بعد ،مدیر جشــنواره بینالمللی فیلم برلین
خواهد بود.
ایران امســال بــا مســتند بلند «زنانــی با گوشــوارههای
باروتــی» بــه کارگردانی رضــا فرهمنــد و تهیهکنندگی
مرتضی شــعبانی به عنوان تنها نماینــده خود ،در بخش
هفته منتقدین حضور داشــت .هفتادویکمین جشنواره
بینالمللــی فیلم لوکارنــو از اول تــا  ۱۱اوت ( ۱۰تا ۲۰
مرداد) در کشور سوئیس برگزار شد.

موج اظهارنظرها درباره جایزه جدید اسکار

ماجرای اهــدای جایــزه بــه فیلمهــای عامهپســند در
مراســم اســکار ،موجی از اظهارنظرها را در موافقت یا
مخالفت با این اقدام به راه انداخته است.
به گــزارش مهر« ،مهــر تاتنا» رئیس انجمــن مطبوعات
خارجی هالیــوود که اهــدا کننده جوایــز گلدن گلوب
است ،از بازنگری آکادمی اسکار در برخی مقررات آن
حمایت کــرد .وی گفــت« :من آنهــا را درک میکنم.
آنها بایــد برخــی کارهــا را انجــام بدهنــد تــا بتوانند
مخاطبان را حفظ کنند و ایده آنها ،ایده خوبی بود».
با این حال ،بازیگران زیادی بودند که خیلی از افزودن
بخش فیلم مــردم پســند به بخــش جایزههای اســکار
حمایت نکردند .کانی برایتون از جمله این چهرهها بود
که پرســید« :همه این ها برای پول بود؟ یعنی برمبنای
این ،فیلم مردمپســند انتخاب میشود؟ چنین چیزی
را دوســت ندارم ».برخی از چهرههــای داخل صنعت
ســینما نیز معتقد بودند انتخاب فیلم مردمپســند ،در
نهایت به این منتج میشــود که ســتارههای بیشــتری
جذب فیلمهای بالکباستر و پرفروش شوند.
تیم رابینز بازیگر مشهور نیز از جمله چهرههایی بود که
درباره نگه داشــتن مراسم اسکار در ســقف سه ساعت
اظهار نظر کرد و گفت« :مثــا بخش تدوین ،یک بخش
کامال ضروری در فیلم سازی است .یک تدوینگر بزرگ
میتوانــد فیلمــی را فوقالعــاده از آب دربیــاورد .چــه
کســی تصمیم میگیرد کدام بخشها خالق هســتند

پانتهآ بهرام این شبها حضور پررنگی در تلویزیون دارد .او
مربی «خنداننده شو» است و در یکی از
نقشهای اصلی سریال «دلدادگان»
نیــز حضــور دارد کــه این شــبها از
شبکه  3پخش میشود.

فرهاد اصالنی ،از آخر هفته بازی خود را در ســریال شبکه
نمایش خانگی «تلگرام» آغاز خواهد
کــرد .او در این ســریال در کنار لیال
حاتمی ،ماهور الوند و ساعد سهیلی
ایفای نقش میکند.

نگار جواهریان بازی در فیلم سینمایی «طال» به کارگردانی
پرویز شــهبازی را به پایان رساند .او
این روزهــا نمایش «آهــواره» را در
تماشاخانه پالیز ،روی صحنه دارد
کــه آخریــن اجراهــای خــود را
میگذراند.
دانیال عبادی که چند ســالی اســت حضوری کم رنگ در
عرصه ســینما و تلویزیــون دارد ،به
عنــوان مجــری مســابقه «هفت در
سه» شــبکه  3انتخاب شد .عبادی
تاکنــون تجربــه اجــرای تلویزیونی
نداشته است.

...
خبر

چرا دوران بستری جمشید مشایخی
در بیمارستان طوالنی شد؟

سینمای جهان

یوزپلنگ طالیی لوکارنو به «سرزمین خیالی» رسید

محمدحســین مهدویــان ایــن روزهــا در حــال پیشتولید
قسمت دوم «ماجرای نیمروز» است
و به زودی فیلم برداری آن را شروع
خواهد کــرد .این فیلــم احتما ًال در
جشــنواره فجــر رونمایــی خواهد
شد.

یا نیســتند و باید مستقیم پخش شــوند یا بعد در تدوین
اضافه شوند؟»
رابینز افــزود« :من اصــا به طول مراســم اســکار فکر
نمیکنم .بایــد این چیزها راحتتر گرفته شــود .اصال
دلیل نــدارد نظمی در ایــن باره وجود داشــته باشــد،
اسکار باید یک مهمانی راحت باشد نه مقید».
در عین حال جیســون بالم تهیــه کننــده و بنیان گذار
کمپانی بالمهاوس ،معتقد بود ایــن تغییرات ضروری
اســت و آکادمی باید تالش کنــد تا آن جا کــه میتواند
ســرگرمکننده و تماشــایی باشــد و بــا ایــن تصمیمها،
گامی رو به جلو برداشته شده است .این تهیه کننده که
فیلم «مرد کوکالکس کالن سیاه» ساخته اسپایک لی
را تهیه کرده اســت ،در حالی نظراتــش را ابراز کرد که
کارگردان وی ،از هر نوع اظهارنظری خودداری کرد و
گفت اطالع زیادی در این باره ندارد.

فرزند جمشید مشــایخی از بهبودی حال پدرش خبر داد و
گفت با توجه به مساعد بودن شــرایط جسمانی این بازیگر
پیش کســوت ،احتمال دارد او تا پایان هفته از بیمارستان
مرخص شود.
ســام مشــایخی در گفتوگو بــا خبرآنالین دربــاره آخرین
وضعیــت جســمانی پــدرش و زمــان مرخــص شــدن او از
بیمارستان گفت« :پدر هم اکنون در بخش بستری هستند
و فکــر میکنم با ایــن روند ان شــاءا ...تا پایان ایــن هفته از
بیمارســتان مرخص شــوند ».او ادامه داد« :این روزها پدر
دوران نقاهــت را میگذراننــد امــا ایــن دوران یــک مقدار
طوالنی شد ،حدود  15روز است که منتظر ترخیص پدر از
بیمارستان هستیم اما ایشــان هنوز در بیمارستان بستری
هســتند .با دوســتان خبرنگار هم که جویای احــوال پدرم
هســتند صحبت میکنم ،دو هفته اســت که میگویم این
شنبه یا شنبه آینده مرخص میشوند اما این اتفاق نیفتاده
اســت البته خلف وعــدهای در کار نبوده و به دلیــل این که
ایشان ضعف جسمانیشان به طور کامل برطرف شود ،بنا
بر تشخیص پزشکان در بیمارستان ماندند».
مشــایخی همچنیــن بیــان کرد« :بســتری بــودن پــدر در
بیمارســتان هم فقط به دلیل ضعف جسمانیشــان است
وگرنه به لحاظ پزشکی شرایط مناسب و مساعدی دارند و
نتایج آزمایشها هم همه خوب است .اگر سرمی هم دارند
فقطتقویتیاست،بههرحالطبیعیاستچونمدتزمان
زیادی در بیمارستان بستری هستند ،ضعیف شدند وگرنه
حال عمومیشان کامال مساعد است».
ی است جمشید مشایخی بازیگر پیش کسوت سینما،
گفتن 
تلویزیون و تئاتر کشورمان از چندی پیش به دلیل مشکالت
گوارشــی در بیمارســتان بســتری شــد و اکنون نیز دوران
نقاهت را در بیمارستان میگذراند.
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