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سریال «بورن»
ساخته میشود

...

سینمای ایران

محمد عنبرسوز  -پخش سریال «پدر» این روزها از شبکه
دو ســیما ادامه دارد و این ســریال مورد توجه مردم هم قرار
گرفته اســت« .پدر» فــارغ از نقــاط ضعف و قــوت مختلف،
کاراکتری دارد که سازندگانش برای نقش اصلی طراحی
کردهاند؛شخصیتیکهبابازیخیرهکنندهمهدیسلطانی
سروستانی همراه شــده اســت تا یک پدر جذاب روی آنتن
بدرخشد .در این مطلب به بیان ویژگیهای شاخص نقش
حاجعلیتهرانیدرسریال«پدر»پرداختهایم.
▪محوریتپدرخانواده

«تنگه ابوقریب» میلیاردی شد
بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ،به فروشی
یک میلیاردی دست یافت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فیلم سینمایی «تنگه
ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی توانســت ظرف کمتر
از یک هفته به فــروش یک میلیاردی برســد .ایــن فیلم که
با اســتقبال گســترده مردم در اکرانهای مردمی و فضای
مجازی مواجه شده است ،از چهارشنبه با سرگروهی سینما
استقالل به اکران خود ادامه میدهد و پیشبینی میشود
با افزایش سالنهای نمایش فیلم در تهران و شهرستانها،
میزان فروش فیلم نیز سرعت گیرد.
گفتنی است؛ فیلم ســینمایی «تنگه ابوقریب» برنده شش
ســیمرغ و بهترین فیلم جشــنواره فجر اســت که توانســت
تحسین مخاطبان ،منتقدان و اهالی سینما را در جشنواره
سیوششم برانگیزد.

آیین نکوداشت بزرگان خانه سینما به تاخیر
افتاد
برگزاری آیین نکوداشــت بزرگان خانه ســینما که قرار بود
روز یک شــنبه  ۲۸مرداد برگزار شــود  ،به پــس از برگزاری
ختم عزتا ...انتظامی و سیدضیاءالدین دری موکول شد.
به گزارش مهر ،خانه سینما اعالم کرد که به دلیل درگذشت
دو نفر از اعضای سینما مراسم نکوداشتهای جشن بزرگ
سینما در روز یک شنبه برگزار نمیشود .در اطالعیه خانه
ســینما آمده اســت« :جامعه هنری ایــران در ســوگ آقای
بازیگــر ،عــزتا ...انتظامــی و کارگــردان ارزشــمند خود
سیدضیاءالدین دری ،عزادار است .خانه سینما با احترام
و تکریم همه هنرمندان ســینمای ایران ،آیین نکوداشــت
بــزرگان خــود داریــوش اســدزاده ،داریــوش مهرجویــی،
ابوالحسن تهامی و سیدمهدی شجاعی را در روز یک شنبه
 ۲۸مــرداد ماه لغــو و پس از آییــن ختم بزرگان درگذشــته
برگزار خواهد کرد».

پروژه تاریخی جمال شورجه در الجزایر
کلید خورد
«احمــد بــای» فیلــم ضداســتعماری ایــران و الجزایــر بــه
کارگردانی جمال شورجه در حالی در الجزایر کلید خورد
که گروههای تکفیری به علت حضور یک فیلم ســاز ایرانی
در رأس این پروژ ه به سنگاندازی خود ادامه میدهند.
به گزارش تســنیم ،گفته میشــود بیشتر فشــارها به دلیل
حضور یک فیلم ساز ایرانی در رأس این پروژه بود اما وزارت
فرهنگالجزایرزیرباراینفشارهانرفت،چراکهتهیهکننده
فیلم از آغــاز تولید آن خبر داده اســت .تمــام بازیگران این
فیلم الجزایری هستند و فقط با یکی از بازیگران فرانسوی
مذاکراتی شــده اســت امــا عوامل پشــت دوربیــن همه از
کشورمان هستند .تمام بازیگران و عوامل پشت دوربین این
اثر انتخاب شــده اند و تولید این پروژه چند روز قبل به طور
رســمی با حضور مقامات الجزایری آغاز شده و تهیه کننده
این فیلم از کشور الجزایر است.
«احمد بای» یکی از ســرداران اســتقالل الجزایر در زمان
رویارویی با حمله فرانسویهاست .این فیلم از لحاظ تولید
یکی از ســختترین کارها محســوب میشــود و اولین کار
بزرگ تاریخی سینمای الجزایر خواهد بود.

نگاهی اجمالی به گروه بازیگران ســریال «پدر» ،به وضوح
نشانمیدهدکهمهدیسلطانیبااختالف،شاخصترین
عضواینمجموعهاست.سازندگانسریالهماینموضوع
را به خوبی دریافته و شــرایط مناســبی را در طراحی قصه و
دیگر ویژگیهای هنری برای او در نظر گرفتهاند .سلطانی
راسالهاپیشدرمجموعه«درمسیرزایندهرود»دیدهبودیم
وازهمانزمانمشخصبودکهاینبازیگرتوانویژهایبرای
ایفای نقش مردان مقتــدر ،خانوادهدوســت و اخالقمدار
دارد .ســلطانی طی ســالهای بعد نمونههــای دیگری از
هنرشرادرمجموعههایمختلفیهمچون«مادرانه»جواد
افشاربهنمایشگذاشتودرسالهایاخیرنیزبامجموعه
نمایشخانگی«شهرزاد»،درمیانبازیگراناسمورسمداری
چون شهاب حسینی ،علی نصیریان و رضا کیانیان ،نقش
پدر «فرهــاد» را به بهترین نحو اجرا کرد و حســابی محبوب
مخاطبانشد.
اما ســلطانی در ســریال «پدر» کاراکتر پدر فرهــاد را تکرار
نکــرده و ویژگیهایــی به نقــش و بــازی او اضافه شــده که
قابلیتهــای جدیدی را به ســریال هدیه داده اســت .قصه
«پدر»بهنحویطراحیشدهاستکهتقریباتمامشخصیتها
حولشخصیتپدرمیچرخند.ازطراحیلباسمناسبکه
نشاندهنده جایگاه اجتماعی و سبک زندگی و اعتقادات
روشنبینانه کاراکتر «حاجعلی» است گرفته تا موسیقی و
ترانه عالی ،همگی در خدمت شخصیت محوری قصه قرار

...

دارند .بازیگــران مکمل هم به ســلطانی کمک میکنند تا
بتواندالگویمدنظرکارگردانازیکپدرایدهآلرادربیاورد
و تمام خردهداستانها به پدر به عنوان کانون خانواده ختم
شوند.
▪کمحرفوعملگرا

کاراکتر پدر در ســاخته جدیــد بهرنگ توفیقی
دارای دو ویژگــی بــارز کمحــرف بــودن و
عملگراییاستکهاینشخصیتراازپدرهای
ســنتی تلویزیــون و ســینمای ایــران متفاوت
کرده اســت .پدر ســریال عمومــ ًا در
پاســخ به صحبتهای دیگران
حرف میزند و از سخنرانی،
نصیحتکردنوحتیفریاد
زدن-بهجزیکیدومورد-
پرهیز میکند .در شــش
قسمت ابتدایی سریال
شــاهد ایــن موضــوع
هســتیم که پدر قصه
از صحبــت کــردن
بــا پســرش طفــره
مــیرود و منتظــر
اســت تــا پســر به
ســراغش بیاید.
شخصیت «حاجعلی تهرانی»
البته این موضوع
از سر غرور و تکبر
این روزها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است
نیســت ،چــرا که
همیــن شــخصیت
در زمــان مناســب
دختری را که هنوز غریبه است
بیواهمه از حرف مردم ،ســوار
ماشــین میکنــد و بــا اقتــدار
خــاص خــودش او را بــه خانــه

حاشیه روز
حاشیهسازی برای «برنده باش»

از جمعهشب و پس از پخش مسابقه تلویزیونی «برنده
باش» ،برخی رسانههای مجازی با انتشار تصاویری
از چند مسابقه تلویزیونی سوال-جوابی دیگر ،ادعا
کردند که ســازندگان «برنــده بــاش» از برنامههای
مذکور کپیبــرداری کردهانــد .اغلب رســانهها هم
بــه مســابقه تلویزیونی در فیلــم ســینمایی «میلیونر
زاغهنشین» و مســابقهای قدیمی با اجرای ایرج نوذری اشاره میکردند .این
حاشیهســازی بیمورد در حالی اســت که قالب مســابقههای سؤال-جوابی
تلویزیونی معمو ًال مشابه اســت .مجری روبهروی شــرکتکننده مینشیند و
جلوی هرکدام یک مانیتور وجود دارد که سؤاالت را نمایش میدهد.
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برمیگرداند .اما نکته مهم اینجاســت کــه ارتباط این پدر
با پسر و عروســش هرگز شــکل نصیحت به خود نمیگیرد
و یک الگوی کامل از راهنمایی پدرانه محســوب میشود.
موقعیتهای متعــدد شــخصیتپردازی رفتــاری که
برای این نقش در نظر گرفته شــده ،در نهایت به
خلق شــخصیتی منجر شــده که بیشــتر عمل
میکند تا حــرف بزند .نمونه ســاده این منش
همزمانیبهاجرادرآمدکهاوسوئیچماشینش
را بــه کارگــر کارخانــه میدهــد و در حالی که
مخاطب به طور ســنتی منتظر دیدهبوســی و
آرزوی خوشــبختی و تماشای دیگر
کلیشههاســت« ،حاجعلــی»
بدون هیچ حرف اضافی با
رضایتی که در چهرهاش
هویداست ،از جمع جدا
میشود تا ســایر امور را
رتقوفتقکند.
بهعالوه ،کاراکتر پدر
در این سریال خیلی
کــم حــرف میزنــد
و بــه شــدت از شــعار
دادن پرهیز میکند.

به نام پدر
...

سوژه روز

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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تسنیم -شبکهتلویزیونییواسایسریال«تردستون»رابراساسمجموعهفیلمهایسینمایی«بورن»خواهدساخت.گفتهمیشودقرارنیست
متدیموندرهیچکدامازنقشهایاصلیایفاینقشکند.اینسریالتوسطتیمکرینگ،تهیهکنندهسریالمعروف«قهرمانان»نوشتهوتولید
خواهدشدوقسمتاولآنرارامینبحرانی،کارگردانایرانیاالصلکارگردانیخواهدکرد.

درحالی که بقیه شخصیتهای سریال بعض ًا دیالوگهای
شــعاری را بر زبان میآورنــد ،مهدی ســلطانی حرفهای
کاراکتــرش را با بــازی عالیاش میزنــد و بهجای جمالت
پرتعداد و شعارگونه ،از چهره و زبان بدن استفاده میکند.
مثالزمانیکه«لیال»ازعالقهقلبیاشبه«حامد»میگویدو
از پدر درخواست میکند تا «پدری» کند« ،حاجعلی» بدون
این که حرفی بزند ،با یک تغییر چهــره بینقص ،چند خط
دیالوگ را بدون گفتــار به مخاطبش منتقــل میکند .این
کمحرفی و پرهیز از شعارزدگی در سریال ،عالوه بر این که
باعث شده هنر بازیگری ســلطانی به خوبی به چشم بیاید،
بهنویسندههماینفرصترادادهکهبانگارشدیالوگهای
تاثیرگذار ،احســاس همدلی بســیار خوبی بین مخاطب و
کاراکترپدرایجادکند.
▪خاکستریتاثیرگذار

شخصیت«حاجعلی»نهتنهاویژگیقهرمانانسنتیراندارد،
بلکهشخصیتیکامالخاکستریمحسوبمیشودکهدچار
تردید میشود ،فکر و مشــورت میکند و در نهایت تصمیم
میگیرد.نکتهقابلتحسیناینجاستکهتردیدهایدرونی
این شــخصیت لطمهای هم به اقتدار و صالبت شخصیتی
او نمیزند و چیزی از همدلی مخاطب با پدر کم نمیکند.
مثالزمانیکهاوبا«لیال»مواجهمیشودودرجریانشرایط
قرار میگیــرد ،درباره ازدواج او با پســرش مردد اســت و در
گفتوگوبادوستقدیمیخودنگرانیهایشراازاختالفات
فرهنگی ،اجتماعــی و  ...ابراز میکند .همین شــخصیت
اما پس از دو سه قسمت ،به دیدار پدر «لیال» میرود و با این
توضیحکه«بیاپدرانهحرفبزنیم،نهمردانه»نشانمیدهد
کهکامالبیخیالحرفمردمشدهاست.
در مجموع سریال «پدر» شاید از جهات مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،هنــری و ...مانند هــر اثر دیگری قابــل نقدهای
متعددباشد،اماازجهتخلقیکشخصیتکامالارزشمند
و فرهنگســاز که معتقد اســت «خانواده همه چیــز آدمه»،
شایستهاحتراماست.

...

اتفاق روز

تسلیت جمشید مشایخی برای درگذشت همبازی قدیمی

تکرار «ویدئوچک» در شبکه 3

جمشید مشایخی ســاعتی بعد از درگذشــت زندهیاد
عــزتا ...انتظامــی ،در پیامــی ویدئویــی کــه از روی
تخت بیمارستان ضبط شــده بود ،درگذشت همبازی
قدیمیاشراتسلیتگفتوباچشمانیاشکبار،درباره
غمازدسترفتناینهمکارقدیمیگفت.پیامویدئویی
این بازیگر پیش کســوت ،از آن جهت مهم بــود که وی
دقیق ًایکسالپیشدر 26مرداد،96درجشنمنتقدانونویسندگانسینمایی،
بدون نام بردن ،حســابی از خجالت عزتا ...انتظامی درآمــده و او را به باد انتقاد
گرفتهبود.کاربرانشبکههایاجتماعینیزکهآناتفاقرافراموشنکردهبودند،
پیامتسلیتاستادمشایخیرابهفالنیکگرفتندوواکنشیمثبتبهآنداشتند.

جمعهشــب شــبکه ســه در اتفاقــی کمســابقه ،برنامه
«ویدئوچک» را که  24ساعت قبل شبکه ورزش پخش
کردهبود،رویآنتنبرد!یادتانهستکهباکسساعت
 23جمعههای شبکه ســه ،زمانی به «هفت» ،بعدها به
«رکورد» اختصاص داشت و در 2-3ماه اخیر هم جای
فیلمهایسینماییبود.حاالوبراساسکنداکتورشبکه
سه،ظاهر ًاقراراستدراینساعتبرنامه«ویدئوچک»بااجرایعبدا...رواباموضوع
شوخیبامسائلمختلفورزشکشورپخششود.جالبآنکهبرنامهدرچندنوبت
ازلوگویشبکهورزشاستفادهوسایتواپلیکیشناینشبکهرانیزتبلیغمیکندو
حتیدرابتدایبرنامههمجمله«شبکهورزشتقدیممیکند»وجودداشت.

...

چهره ها و خبر ها
الناز شاکردوســت از بازی در «ماجرای نیمروز  »2انصراف
داد .او کــه یک ســال قبــل در صحنــه فیلم
برداری «دو طبقه روی پیلوت» آسیب دیده
بــود ،بــه علــت پرتحــرک بــودن نقــش،
نمیتواند این پروژه را همراهی کند.
هومن ســیدی که فیلم «مغزهای کوچک زنــگزده» را در
نوبت اکران دارد ،به زودی اولین سریالش به
نام «قورباغه» را برای شبکه نمایش خانگی
میسازد .قرار است نوید محمدزاده در این
سریال ایفای نقش کند.
پیمان معادی قرار اســت در دومین همکاریاش با مایکل
بی ،در فیلــم اکشــن «شــش زیرزمینی»
ایفای نقش کند و با ســتاره ســینمای
هالیوود رایان رینولدز همبازی شود.
معادی در «متــری شــیش و نیم» نیز
حضور دارد.
رعنا آزادیور شــهریورماه با فیلم سینمایی «بهت» ساخته
عباس رافعی ،به سینماها میآید .او در این
فیلم در کنار مهتــاب کرامتی بازی کرده
اســت .آزادیور هم اکنون فیلم «به وقت
خماری» را روی پرده سینماها دارد.

حمیدرضا آذرنگ که «تنگــه ابوقریب» را در حــال اکران و
سریال «آرماندو» را روی آنتن تلویزیون
دارد ،برای بــازی در ســریال «نهنگ
آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی
به جمع ستارههای پرتعداد این فیلم
اضافه شد.
ی در فیلم «شبی که ماه کامل شد» ساخته
هوتن شکیبا باز 
نرگس آبیار را به پایان رسانده است .او در
این فیلم کــه درباره ماجــرای جنایات و
دستگیری عبدالمالک ریگیاست ،در
کنار الناز شاکردوست بازی کرده است.

بهنــاز جعفــری بــازی در فیلــم ســه اپیــزودی و اجتماعی
«هیاهوی انزوا» را به پایان رساند .او که
به تازگــی ســریال «بچــه مهندس»
ســاخته علــی غفــاری را روی آنتن
تلویزیون داشت ،مشــغول بازی در
فصل دوم این سریال است.
رویا میرعلمی که به عنوان بهترین بازیگر زن کمدی جشن
حافظ انتخاب شــد ،مشــغول بازی در
ســریال «مرگ خاموش» است و در
این سریال با سعید راد و سامیه لک
همبازی شده است.
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