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«تنگه ابوقریب»
 3میلیاردی شد

...

نوید محمدزاده به زودی با فیلم «مغزهای کوچک زنگزده»
بهسینماهامیآید.اودربیستمینجشن
خانه سینما ،برای بازی در فیلم «بدون
تاریــخ بــدون امضــا» ،تندیــس بهترین
بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.
محمدرضا گلزار که آخر هفتهها مســابقه «برنــده باش» را
روی آنتن دارد ،مشــغول بازی در فیلم
«رحمان  »1400است .او در فیلم «ما
همه با هم هستیم» هم بازی کرده است
که زمان اکرانش معلوم نیست.
مهتاب کرامتی از چهارم مهر ماه فیلم «جــاده قدیم» را روی
پردهسینماهاخواهدداشت.اوقراراست
در سریال پربازیگر «رقص روی شیشه»
نیــز که بــرای شــبکه نمایــش خانگی
ساختهمیشود،ایفاینقشکند.

مائده کاشــیان  -نام حمید نعمــتا ...به عنوان کارگردان و هادی مقدمدوســت بــه عنوان فیلم
نامهنویس ،در کنار یکدیگــر برای تماشــاگران یادآور آثــار بهیادماندنی ســینمایی و تلویزیونی
مختلفی مانند «بیپولی» و «وضعیت سفید» است .آنها در فیلم «شعلهور» که چند روزی از اکران
آن در سینماها میگذرد ،برای چهارمین بار تجربه خوبی از همکاریشان با یکدیگر ،برای تماشاگر
رقم زدهاند .بــه همین بهانه نگاهی به «رگ خواب» و «شــعلهور» ،دو فیلم شــخصیتمحور حمید
نعمتا ...انداختهایم کــه در یکی از آنها ،داســتان حول محور شــخصیت زن و در دیگری حول
شخصیت مرد پیش میرود.

▪درباره «رگ خواب»

«رگ خواب» جزو آن دسته از فیلمهای انگشتشمار
سینمای ایران است که رابطه عاشــقانه باورپذیری را
به نمایش می گذارد .شخصیت پردازی خوب کاراکتر
«مینا» ،لوکیشنهای فیلم مانند خانهای که «مینا» در
آن زندگی میکنــد و مانند خودش انگار جــدا افتاده
و تنهاســت ،همه و همه ســهم زیادی در فضاســازی و
نزدیککردن تماشاگر بهکاراکتراو و روحیاتشدارند.
صدای همایون شــجریان در اواخر فیلم و لحظاتی که
تماشــاگر یکی از تاثیرگذارترین سکانسهای فیلم را
میبیند هم لذت تماشاگر را کامل میکند.
▪درباره «مینا»

نماینــده ســینمای ایــران بــرای اســکار ،۲۰۱۹همچــون
سالهایگذشتهانتخابخواهدشد.
رائد فریدزاده معاون امور بینالملل بنیاد ســینمایی فارابی
درگفتوگوبافارس،دربارهروندانتخابنمایندهایرانبرای
حضوردرمراسماسکار ۲۰۱۹اظهارکرد«:انتخابنماینده
ســینمای ایران برای اســکار ،۲۰۱۹همچون روال سابق و
سالهایگذشتهباهمکاریومساعدتخانهسینماصورت
خواهدگرفت».ویدرهمینبارهادامهداد«:انتخابنماینده
ایران برای اســکار ،۲۰۱۹طبق ســال های پیشــین بوده و
توسطهیئتانتخابیشاملافرادمنتخبخانهسینما،سایر
افرادمشخصشدهوهمچنینیکنمایندهازفارابی،صورت
خواهدگرفت».
معاوناموربینالمللبنیادسینماییفارابیدربارهنحوهوروند
انتخابنمایندهاسکارایراناظهارکرد«:امیدواریمطیچند
هفته آینده بتوانیم نماینده سینمای ایران در اسکار را اعالم
کنیم .به طور معمول در ابتدا فهرســت اولیه نامزدها شامل
آثار شاخصی که قابلیت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران
را داشته باشند اعالم شده و پس از آن ،بر اساس نظرخواهی
و رای هیئت انتخاب ،نماینده نهایی برای شــرکت در اسکار
امسالمشخصمیشود».ویدربارهزماناحتمالیاعالمنام
نمایندهسینمایایرانادامهداد«:زمانچندانیبرایانتخاب
نمایندهاسکارباقینماندهومابهامیدخدابعدازپایانیافتن
جشــنواره فیلم کودک در اصفهان ،جلسات را آغاز خواهیم
کرد تا خیلی زود به نتیجه برســیم ».این مســئول سینمایی
دربارهنقشفارابیدرانتخابنمایندهاسکار ۲۰۱۹تصریح
کرد«:فارابیانتخابکنندهنمایندهاسکارنیستبلکهاعالم
کننده آن است .انتخاب نماینده سینمای ایران برای اسکار
توســط هیئت انتخاب انجام و نماینده فارابی تنها یک عضو
آن را تشــکیل می دهد ».فریدزاده درباره احتمال واگذاری
انتخابنمایندهاسکاربهکانونکارگردانانخاطرنشانکرد:
«ازابتداهمقرارنبودانتخابنمایندهسینمایایراندراسکار
بهکانونکارگردانانسپردهشود.حتیکانونکارگردانانهم
درخواستیمبنیبرایناتفاقنداشت.مابادوستان،جلساتی
را ترتیب دادیم تا بتوانیم نقش خانه سینما را در این انتخاب
شفافتروپررنگترکنیم».

چهره ها و خبر ها

روایت موفق
احساسات
شکستخورده

«پدر» پربینندهترین سریال تلویزیون شد

روالانتخابنمایندهایراندراسکارتغییرنکرد

...

حمید نعمتا ...در  2فیلم اخیر خود
عواطف زنانه و مردانه را به خوبی به تصویر کشیده است

اخبار

طبــق آخرین نظرســنجی مرکــز پژوهش و ســنجش افکار
صداوسیما ،مجموعههای «پدر»« ،دلدادگان» و «آرماندو»
بیشترین میزان رضایت مخاطب را به همراه داشتهاند.
به گــزارش فــارس ،نظرســنجی مرکز پژوهش و ســنجش
افکار صداوســیما از نمونه آماری  4829نفر از افراد باالی
 12سال در سراســر کشور ،نشان داد ســریالهای «پدر»،
«دلدادگان» و «آرماندو» به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در
جذب بیننده و رضایت مخاطب داشتهاند .این نظرسنجی
که در سراسر کشور و بیشتر در شهرهایی که مراکز استانی
صداوســیما در آنها قرار دارد انجام شده است ،نشان می
دهد  78.6درصد شرکتکنندگان حداقل بیننده یکی از
سریالهای تلویزیون در روزهای گذشته بودهاند.
در میان این مجموعههای تلویزیونی« ،پدر» که از شــبکه 2
پخش شد بیش از  55درصد مخاطبان را به خود اختصاص
داده و پربینندهترین سریال تابستان است .این مجموعه با
کســب  74درصد ،بیشــترین درصد رضایت (در حد زیاد)
را در بیــن مخاطبــان داشــته اســت .مجموعــه تلویزیونی
«دلــدادگان» کــه ایــن روزهــا از شــبکه  3پخش میشــود
 34.2درصد مخاطبان ســریالهای تلویزیونــی را به خود
اختصاص داده و با کســب رضایت  66.7درصدی در رتبه
دوم این رضایتمندی اســت .مجموعه «آرمانــدو» نیز که از
شبکه یک سیما پخش شــد ،رقم  17.6درصد بیننده را به
خود اختصاص داده اســت و طبق این نظرســنجی ،حدود
 50درصد از این میزان بیننده ،به سوال پرسشکنندگان
درباره رضایت از آن ،پاسخ مثبت دادهاند.

باشگاه خبرنگاران جوان  -فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی ،به فروشی سه میلیارد تومانی دست یافت .این فیلم
که به عنوان بهترین فیلم جشنواره فجر انتخاب شده ،همچنان با استقبال مخاطبان مواجه است .جواد عزتی ،امیر جدیدی ،حمیدرضا
آذرنگ ،علی سلیمانی ،مهدی قربانی و مهدی پاکدل بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

هرچنــد عدهای برچســب «ضــدزن» بــودن را به فیلم
میزنند یا اصال آن را «زنانه» نمیدانند ،اما شخصیت
اصلی «رگ خواب» یک زن آرام و خجالتی است که به
تازگی از همسرش جدا شده ،با پدر بیمارش اختالف
دارد و ارتبــاط خــوب و صمیمانــهای بینشــان برقرار
نیســت .آن طور که در فیلم میبینیــم ،مینا به جز یک
دوســت ،کســی را نــدارد و آدم تنهایی اســت .چنین
کاراکتــری در موقعیتــی قــرار میگیرد که یــک مرد
عاشقپیشهواهلموسیقیکهازنظرمالیهموضعیت
خوبی دارد ،ســر راهش سبز می شــود .واکنشهای
او زمانــی کــه از طرف چنیــن مردی حمایــت عاطفی
میشــود ،طبیعیتریــن و واقعیتریــن واکنشهایی
هســتند که زنی در موقعیت و خلقوخوی او میتواند

نشــان بدهد .اصال قرار نیســت «مینــا» نماینده همه
زنان باشد اما حتما زنانی شبیه «مینا» وجود دارند که
تصور میکننــد اگر جای او بودند اعتمــاد میکردند،
از یک صبحانه ســاده که رنــگ و بوی توجــه و حمایت
داشت ،خوشحال میشــدند و وقتی در رابطهشان با
چالشهاییکهانتظارشرانداشتندروبهرومیشدند،
شبیه «مینا» عکسالعمل نشــان میدادند .معصومه
بیات با شــناخت بســیار خوب و دقیــق از زنانی مانند
«مینا» ،دنیــای او را برای تماشــاگر ترســیم میکند و
مخاطب هــم تحتتأثیر این دنیــای باورپذیر ،پابهپای
مینا شاد و پشیمان میشود.
▪لیال حاتمی در جلد «مینا»

کم اتفاق نیفتــاده که بازی درخشــانی از لیال حاتمی
روی پــرده نقــرهای ببینیم اما قطعــ ًا بــازی او در «رگ
خواب» جزو بــه یادماندنیتریــن بازیهایش خواهد
بود .با تغییراتی که از ابتدا تا انتهای فیلم در حالوهوا
و روحیه کاراکتر «مینا» اتفاق میافتد ،سیر شادابی،
نگرانی و پژمردگی کام ً
ال در بازی لیال حاتمی آشــکار
اســت و بــازی فوقالعــاده او در نقــش ایــن کاراکتــر،
تماشاگر را تحتتأثیر اتفاقات خوشایند یا ناخوشایند
فیلم قــرار میدهد .حاتمــی برای بــازی در این فیلم،
در جشنواره سیوپنجم فجر ،ســیمرغ بهترین بازیگر
نقــش اول زن را از آن خود کرد و همچنین ســه جایزه
جشن منتقدان ،جشن خانه ســینما و جشن حافظ را
هم به خانه برد.

▪درباره «شعلهور»

حمید نعمتا ...از تهران بیرون مــیرود ،به زاهدان
ســفر و داســتانش را در آن خطه روایت میکند .این
تنــوع جغرافیایــی کــه «شــعلهور» نســبت به بیشــتر
فیلمهای ســینمایی ایرانی دارد ،اولین چیزی است
که توجه مخاطب را جلب میکنــد .روزبه رایگا هم با
فیلم برداری خیرهکننــدهاش ،پالنهــای زیبایی از
زاهدان میگیرد و از جهت بصری ،این فیلم متفاوت
و قابل توجه به شمار میآید .تکگوییهای شخصیت
اصلی قصه یعنی «فرید» ،برخــاف «رگ خواب» ،به
خوبی روی فیلم نشسته و تماشاگر احساس میکند
صدای افــکار «فریــد» را میشــنود .مهمتریــن ایراد
«شعلهور» به فیلم نامه برمیگردد ،فیلم از ابتدا خوب
شروع میشود و خوب پیش میرود اما از نیمه دوم آن
کمی از ریتم میافتد و حوصله تماشاگر را سر میبرد.
▪درباره «فرید»

خالصــه یکخطــی فیلــم ،بهتریــن توصیــف را از
شــخصیت «فریــد» دارد .او مردی اســت کــه در دهه
 50زندگــیاش بعد از ســالها کار کــردن و زندگی
مشترک با همسرش ،در زندگی کاری یا شخصیاش
موفقیــت خاصی نداشــته ،الگوی پرافتخــاری برای
فرزندش نیســت و همســرش او را ترک کرده اســت.
آدمی است که از درون تنهاســت و احساس بدی که
درباره خودش دارد ،وجودش را پــر از کمبود و عقده
کرده است .شعلهور شدن آتش حســادت برای همه

انسانها اتفاق میافتد و پرداختن به این مسئله ،جزو
دالیل ارزشمندی فیلم است و قطع ًا مختص جنسیت
خاصی هم نیســت اما حمید نعمتا ...در «شعلهور»
از منظر مردانــه و از زاویه دید یک «پــدر» به این اتفاق
نگاه میکند و مخاطب در طول فیلم شاهد رابطه یک
پدر و پسر و مسائلی است که با آنها مواجه میشوند.
بنابرایــن اگر مردی در سنوســال و موقعیتی شــبیه
«فرید» پای تماشای فیلم بنشیند ،بیشتر از یک خانم،
حس این کاراکتر را درک میکند.
▪امین حیایی در جلد «فرید»

کارنامه بلندباالی امین حیایی ،پر است از فیلمهای
کمدی کــه در همه آنها خودش و یــک تیپ خاص را
تکرار کرده است .چنین بازیگری با چنین پیشینهای
در فیلمی مانند «شــعلهور» ،بــا بــازی فوقالعادهای
کــه دارد ،یکــی از متفاوتتریــن نقشآفرینیهایش
را به نمایــش میگذارد .امیــن حیایی در ایــن فیلم،
در سنوســال واقعــی خودش بــا چهرهای کــه برای
مســنتر به نظر رســیدن گریــم خاصی نشــده ایفای
نقش میکند و کام ً
ال تبدیل به یک شخصیت میشود
و برای یــک فیلم شــخصیت محور چه چیــزی بهتر از
این؟! حیایی در جشنواره پارســال فیلم فجر ،دیپلم
افتخار بهترین بازیگر نقــش اول مرد را برای بازی در
«شعلهور» دریافت کرد .بدون تردید او سال آینده یکی
از جدیتریــن مدعیان موفقیت در جشــن منتقدان،
جشن خانه سینما و جشن حافظ است.

هومن برقنورد قرار است به زودی برای بازی در فیلم «تیغ
و ترمــه» بــه نویســندگی و کارگردانــی
کیومرث پوراحمد ،جلوی دوربین برود .او
هم اکنون فیلــم «راه رفتن روی ســیم» را
روی پرده سینماها دارد.

حمیدرضا آذرنگ که به تازگی سریال «آرماندو» را روی آنتن
داشــت ،در حــال بــازی در فصــل دوم
سریال«روزهایبیقراری»است.این
بازیگر،فیلمپرافتخار«تنگهابوقریب»
راهمرویپردهسینماهادارد.

مهــراوه شــریفینیا در حــال بــازی در فیلــم «مدیترانه» به
کارگردانــی هــادی حاجتمند اســت.
بخشهایی از این فیلم در مشــهد فیلم
برداری شــده و قســمتهایی از آن در
سوریه تصویربرداری خواهد شد.

لیال زارع از امــروز با فیلم «یک کیلو و بیســت و یک گرم» به
سینماها میآید .او در دو فیلم «معکوس»
ساخته پوالد کیمیایی و «جن زیبا» هم
بــازی کــرده اســت امــا زمــان دقیــق
اکرانشان مشخص نیست.
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