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باران کوثری دوشنبهشب در اکران مردمی فیلم «عرق سرد» در پردیس باغ کتاب حضور پیدا کرد و
گفت« :عرق سرد به هزار و یک دلیل تبلیغات محدودی دارد .ما تبلیغات تلویزیونی نداریم ،خوشبختانه
تلویزیون تصویر من را نشان نمیدهد و ما نمیتوانستیم تیزری به تلویزیون بدهیم».

باران کوثری:
خوشبختانه ممنوع التصویرم

...

لبخوانی بامزه سرخابیها

سینمای جهان

درباره آیتم خالقانه و پرزحمتی که فردوسیپور
در «نود» تدارک دیده بود

نگاهیبهفیلم«جادهقدیم»جدیدترینساختهمنیژهحکمت

اهدای«دستاورد هالیوود» به نیکول کیدمن
نیکول کیدمن جایزه دســتاورد هالیــوود را از جوایز «فیلم
هالیوود» دریافت خواهد کرد.
به گزارش مهر ،نیکول کیدمن بازیگر  ۵۱ساله استرالیایی
جایزه دســتاورد هالیــوود را از جوایــز فیلم هالیوود ســال
 ۲۰۱۸که در روز  13آبــان ،در لسآنجلس برگزار خواهد
شــد دریافــت میکنــد .جوایــز فیلــم هالیــوود ،کیدمن را
برای ایفای نقشهای متنــوع در پرونده بازیگری که طیف
وسیعی از نقشها از «مولن روژ!» تا «شیر» را شامل میشود
و همچنین برای فعالیت در کمپانی مســتقل شخصیاش
«بالسم فیلمز» ،شایسته دریافت این جایزه تشخیص داد.
بازیگر «چشمان باز بســته» چهار بار تاکنون نامزد دریافت
جایزه اســکار شــده که یک بار آن را برای فیلم «ساعات» به
دست آورده است .او همچنین  ۱۱بار نامزد دریافت جایزه
گلدن گلوب شده که چهار بار آن را تصاحب است.
ســال گذشــته جایزه دســتاورد هالیوود به گــری اولدمن
رسید؛ رابرت دنیرو و ادی مورفی از دیگر برندگان پیشین
این جایزه هستند .بیستودومین دوره جوایز فیلم هالیوود
 ۴نوامبر در هتــل بورلی هیلتون در بورلــی هیلز کالیفرنیا
برگزار خواهد شد.

وقتی«جادهقدیم»بهبیراهه می رود!
مائــده کاشــیان  -در ســالهای اخیر بســیاری
از ســینماگران ســراغ موضوعاتــی دربــاره زنان و
مسائل آنها رفتهاند و ادعا کردهاند که اثری برای
زنان ساختهاند .طبیعتا اثری که ویژه زنان ساخته
میشودبایدبرایزنانوحلمسائلشاننتیجهای
به همراه داشته باشــد ،این نتیجه گاهی میتواند
پررنگ کردن یک مسئله و صرفا طرح موضوعی که
جامعه از آن غافل مانده ،باشد ،گاهی هم میتواند
به جز آگاهی دادن و تلنگر زدن ،راهحلی پیش پای
مخاطب خــاص آن اثر یعنی زنان ،بگــذارد .در هر
صورت از ادعای ســاختن یــک فیلم بــرای زنان تا
اثری که تولید میشود فاصله بسیار زیادی وجود
دارد و فیلم ســاز باید برای هرچه کمتر کردن این
فاصله تالش کند .این روزها دو فیلم «عرق ســرد»
به کارگردانی سهیل بیرقی و «جاده قدیم» ساخته
منیــژه حکمت روی پرده ســینما در حــال نمایش
هستند که اگرچه موضوع متفاوتی دارند اما وجه
اشــتراک مهم این دو اثر «زنان» هستند .حتما در
فرصت دیگری به «عرق سرد» و کاری که برای زنان
انجام داده خواهیم پرداخت ،اما امروز قصد داریم
نگاهی به فیلم «جاده قدیــم» و آوردهای که منیژه
حکمت برای زنان داشته بیندازیم.
▪تصویری نصف و نیمه از قربانی تعرض

حضورستاره«بیبیراننده»درفیلماسپیلبرگ
طبق اعالم کمپانی فاکسَ ،انسل الگورت به عنوان بازیگر
نقش اول فیلم استیون اسپیلبرگ انتخاب شد.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،کمپانیفاکسبااعالم
خبر آغاز فیلم برداری «داســتان وست ســاید» در تابستان
سال آینده اعالم کرده که پس از استعدادیابی میان چندین
هزار نفر خواننده و بازیگر در شهرهای مختلف آمریکا ،انسل
الگــورت خواننده و بازیگر مشــهور آمریکایی کــه به تازگی
جایزه گلدنگلوب را هم به دســت آورده است ،برای ایفای
این نقش انتخاب شده و وی در این فیلم پربازیگر به عنوان
نقش اول بازی خواهد کرد .تاریخ اکران فیلم هنوز مشخص
نشده اما کمپانی فاکس پیش بینی کرده است این فیلم در
کمترین زمان به اکران خواهد رسید.
فیلم جدید اســتیون اســپیلبرگ قصهای برگرفته از رمان
مشهور «رومئو و ژولیت» از ویلیام شکسپیر است .این کتاب
در سال  ۱۹۶۱توسط رابرت وایز و جروم رابینز به یک فیلم
تبدیل شد و توانســت در  ۱۰بخش مختلف جایزه اسکار را
تصاحب کند.

تجلیل ازهیو جکمن در جشنواره سانتا باربارا
جشــنواره جهانی فیلم «ســانتا باربارا» در حالــی با اهدای
جایزه «کــرک داگالس» از هیو جکمــن تجلیل میکند که
داگالس  ۱۰۱ســاله ،با صــدور بیانیــهای از ایــن انتخاب
استقبال کرده است.
به گزارش مهر ،جشــنواره جهانــی فیلم «ســانتا باربارا» با
اهدای جایزه «کرک داگالس» از هیو جکمن برای تعالی در
سینما تجلیل میکند .جایزه «کرک داگالس» روز دوشنبه
 28آبان به هیو جکمن اهدا و از ســود حاصل از این مراسم
برای حمایت از برنامههای آموزشــی رایگان این جشنواره
جهانی استفاده میشود .ســی وچهارمین دوره جشنواره
جهانی فیلم سانتا باربارا بین روزهای  ۳۰ژانویه تا  ۹فوریه
ســال آینده برگزار خواهد شــد .جایزه «کرک داگالس» از
سال  ۲۰۰۶به جشــنواره ســانتا باربارا اضافه شده است.
از برنــدگان پیشــین این جایــزه که هر ســال به نــام بازیگر
افســانهای سینمای کالســیک اهدا میشــود ،میتوان به
نامهایی چــون جودی دنــچ ،جین فوندا ،فارســت ویتاکر،
رابرت دنیرو و هریســون فورد اشــاره کرد .کرک داگالس
 ۱۰۱ســاله در بیانیــهای درباره ایــن جایــزه چنین گفت:
«بسیار خوشحال هستم که هیو جکمن سیزدهمین جایزه
«کــرک داگالس» را دریافت خواهد کرد ،او یک اســتعداد
فوقالعاده در ســینما و تئاتر و یکی از بهتریــن افراد در این
حرفه اســت .برای من یک افتخار اســت که نامم با نام او در
جایزه امسال پیوند میخورد».

در شب سال نو طی اتفاقی ،شخصیت اصلی قصه
یعنی «مینو» با بازی مهتــاب کرامتی مورد تعرض
قرارمیگیردوایناتفاقزندگیاوراتحتتاثیرقرار
میدهد .تصویری که تماشاگر از زنی مانند «مینو»
در فیلم میبیند ،یک زن قوی و محکم است که چه
در زندگی شــغلی و چــه در زندگی شــخصیاش،
به خوبــی توانایی مدیریــت دارد .در ابتدای فیلم،

چنین شــخصیتی مورد تجاوز قرار میگیرد و بعد
تماشــاگر منتظر اســت ببیند بعد از این اتفاق چه
بر ســر او و زندگیاش میآید .فیلم سعی میکند
گوشــهای از تغییراتی را که در شخصیت و روحیه
این زن اتفاق میافتد نشــان دهد که خوب شروع
میشــود اما خوب پیش نمیرود و خــوب به پایان
نمیرســد .تماشــاگر به دلیل شــخصیتپردازی
ضعیف«مینو»اورابهدرستینمیشناسدبنابراین
تحت تاثیر اتفاقی که برای او افتاده قرار نمیگیرد،
معنی بسیاری از کارهای او را نمیفهمد ،درکش
نمیکند و اتفاق مهم فیلم یعنی شــیوه کنار آمدن
«مینو» با چنین موضوع وحشتناکی برای تماشاگر
باورپذیر نمیشود.
▪قصهای با شخصیتهای منفعل

یکی از مهمترین مسائلی که زنان قربانی تعرض با
آن دستوپنجه نرم میکنند ،واکنش اطرافیان و
بهخصوص همسروفرزندان آنهادربارهاین اتفاق
است .اطرافیان «مینو» یک ســری آدم هستند که
انگار نه انگار چنین اتفاقی افتاده ،آنها با مسائل
خودشان درگیرند و تنها نگران خودشان هستند.
البتهاینطورنیستکهتصورکنیدبیتفاوتیآنها
جزئی از قصه است ،این موضوع آسیبهای روحی
و روانی «مینو» را بیشــتر میکند .انــگار ماجرای
«مینو» که خــط اصلی قصه اســت در کنــار خرده
داســتانها بدون هیــچ ارتباطی پیــش میروند و
فیلم ساز تالش میکند در پایان قصه پیوندی بین
اینها برقرار کند ،اما تــاش او بینتیجه میماند
و تماشاگر ممکن اســت تصور کند که فیلم مسئله
اصلیاش را گم کرده است! «بهرام» همسر «مینو»
که آتیال پســیانی نقش او را بــازی میکند هم اوج

...

کاریکهبرایحلمسئل ههمسرشانجاممیدهد
نگرانی است و واکنشهای او بسیار غیرقابل باور
و منفعالنه اســت .نه تنها «بهرام» ،بلکه اگر بعضی
دیگر از شــخصیتهای فیلم را حــذف کنید هیچ
مشکلی در قصه به وجود نمیآید.
▪دردی که «جاده قدیم» از زنان دوا نمیکند

قرار نیســت فیلم ســاز مانند یــک روان شــناس یا
کارشناس،آسیبهایاجتماعیراموشکافیکند
و حتما برای مســئلهای که مطرح میکند راهحل
بدهد اما حداقل کمترین وظیفهای کــه دارد این
است که تصویر درستی از معضلی که قرار است به
آن بپردازد ،نشــان بدهد و از این طریق به افرادی
که الزم اســت ،آگاهی بدهد و توجه آنها را جلب
کند .پیــش از «جــاده قدیم» ،آثــاری مانند «هیس
دخترها فریــاد نمیزنند» و «فروشــنده» هر کدام
از منظر خاصی بــه موضــوع تجــاوز پرداختهاند و
حتما در آینــده فیلمهای دیگری هــم این موضوع
را دســتمایه روایــت قصهشــان قــرار میدهنــد.
«جاده قدیم» در مقایســه با این دو فیلــم ،صرفا به
این موضوع که خطر تعــرض در جامعه وجود دارد
می پردازد و جز توصیه به مراجعه به روان شناس،
کمک زیادی به زنان نمیکند و نزدیکان و اعضای
خانــواده قربانیان تعرض را به چالش نمیکشــد.
منیژه حکمت در زمان اکران فیلمش در جشنواره
فجر و در همیــن چند روز اخیر کــه فیلم به صورت
عمومی اکران شــده اســت ،بارها درباره این فیلم
که به قول خــودش آن را برای همراهــی با مبارزه
با خشونت علیه زنان ساخته ،صحبت کرده است
اما باید گفت صدای منیژه حکمت از صدای فیلم
بلندتر است!

...

ابهام روز

شایعه روز
شبکه افق تعطیل میشود؟

این روزها شــایعهای مبنی بر تعطیلی قریبالوقوع
شــبکه تلویزیونی افق یا ادغام آن با شــبکهای دیگر
در فضای رسانهای منتشر شده است .شواهدی نیز
برایتأییداینشایعهوجوددارد.اولآنکهباگذشت
ســه ماه از کوچ مدیر این شبکه به شــبکه پنج ،هنوز
مدیر جدیدی برای شبکه افق تعیین نشده است .به
عالوه شبکه افق در شش ماه اخیر تحرک خاصی نداشته و غیر از پخش یکی دو
برنامه جدید ،برنامههای شبکه عم ً
ال مسیر قبل خود را ادامه میدهند .با این
حال جواد رمضاننژاد مدیر ســابق و سرپرســت کنونی این شبکه روز دوشنبه
در گفتوگویی که بازتاب چندانی هم نداشــت ،ادغام یا تعطیلی این شبکه را
تکذیب کرد و گفت مدیر این شبکه به زودی منصوب خواهد شد.

...

اتفاق روز

سؤاالت و ابهامات مخاطبان درباره سریال «دلدادگان»

کنایههای فغانی و کارشناس برنامه «نود» روی آنتن

سریال«دلدادگان»اینروزهاحسابیموردتوجهقرار
گرفته است .دوشنبهشب قســمت سیونهم سریال
پخششدواتفاقاتیدرآنافتاد،کهباعثشدابهاماتی
دربارهقصهوشخصیتهابرایمخاطبانایجادشود.
اول مبهم بودن فاصله زمانی بین بارداری «فرزانه» و
«مرضیه» تماشاگران را به اشتباه انداخته است .این
ی زیرزمین جان
موضوع که چطور «نادر» بدون ذرهای ســوختگی ،از آتشســوز 
ســالم به در برد یا آن که «فرزانه» با این که صورت و دســتهایش سوخته بود اما
لباسهایش دودی نشــده بود ،برای مخاطبان سریال ســؤال است .بسیاری از
مخاطبانهمحدسهایجالبیدرباره«سهیل»فرزند«نادر»و«فرزانه»میزدند
ومیگفتنداواحتما ًالدرادامهقصه«،هاتف»یا«امیر»است.

در برنامــه «نــود» ایــن هفتــه ،فردوســیپور در
گفتوگویــی تلفنی از علیرضا فغانی داور مســابقه
شهرآورد ،درباره این که چرا در مسابقه پیراهن علی
کریمی را کشیده بود ســؤال کرد .فغانی هم که در
ابتدای این تماس وانمود کرده بود ،بیرون از منزل
اســت و امکان دیدن تلویزیون را ندارد ،در پاسخ به
سوال فردوسیپور ،با کنایه به نوید مظفری کارشناس برنامه گفت اگر مانند
او دست به سینه ایستاده بود ،گذشته داوریاش را فراموش کرده بود و درباره
بازی صحبت میکرد ،شاید چنین حرکتی را انجام نمیداد! دقایقی بعد هم
نوید مظفری که آشکارا از صحبتهای علیرضا فغانی ناراحت شده بود گفت:
«در شأن خودم نمیبینم با ادبیات ایشان جوابشان را بدهم».

«نشان ارادت» بعد از ماه صفر ادامه دارد
تهیهکننده برنامه تلویزیونی «نشان ارادت» بیان کرد که
پخشاینبرنامهبعدازمحرموصفرادامهخواهدداشت.
پویان هدایتی تهیهکننده برنامه محرمی «نشــان ارادت»
درگفتوگوبامهردربارهویژگیهایاینبرنامهبیانکرد:
«سالگذشتهاینبرنامهرادرقالببرنامه«حبالحسین»
روی آنتن شبکه دو سیما بردیم و امسال با کمی تفاوت در
آیتم،فصلجدیدآنازهمینشبکهپخششد».ویادامه
داد«:امسالبرایاولینباردرتلویزیونازکسانیکهنقش
اشقیاواولیاخوانهایتعزیهراداشتند،دعوتکردیمودر
طراحی آیتمها نیز به نوعی نوآوری رسیدیم ».تهیهکننده
برنامه«نشانارادت»دربارهادامهتولیدوپخشاینبرنامه
نیزگفت«:طیصحبتهاییکهداشتیمقرارشداینبرنامه
بعدازایاممحرموصفرهمرویآنتنشبکهدوسیمابرودکه
فکرمیکنمتغییراتیهمداشتهباشد».تهیهکنندهبرنامه
«حبالحسین»درپایاندرپاسخبهپرسشیدربارهحضور

مصطفی قاسمیان « -نود» این هفته یک غافلگیری جالب داشت؛ کلیپی سه
دقیقهای که از لبخوانی بازیکنان ،مربیها و داوران مســابقه هفته گذشــته
اســتقالل و پرسپولیس تهیه شــده بود .این کلیپ جالب شــامل 34صحنه از
صحبتهای داور و بازیکنان بود کــه در همه موارد ،دیالوگهــای گوینده ،در
تصویرنوشتهشدهبود.
نکته مهم آن که ساخت این کلیپ بامزه ،بدون تردید برای گروه «نود» ،زحمت
زیادی به همراه داشت؛ نکتهای که فردوسیپور هم پیش از پخش کلیپ به آن
اشارهکرد.یکیدوروزقبلازشهرآورد،مسئوالنشبکهسهاعالمکردهبودندکه
مسابقهبا 14دوربینتصویربرداریمیشودوبااحتساب 8-7دوربینیکهخود
برنامه«نود»بهاینمسابقهفرستادهبود،بیشاز 35ساعتتصویرازاینمسابقه
وجودداشت.طبیعت ًابررسیهمهتصاویربسته(کلوزآپ)این 35ساعتزحمت
زیادیداشتوانرژیقابلتوجهیازگروهبرنامهساز«نود»گرفتهبود.بهعالوهبه
دلیلآنکههدف،لبخوانیبوده،اینسختیمضاعفمیشدوهمانطورکه
فردوسیپورتوضیحداد،حتیگاهیکهدربارهیکدیالوگ،مشکوکبودند،از
طریقتماسباگویندهبهپاسخرسیدهبودند!
در این  34صحنه عموم ًا بامزه ،موارد بســیاری وجود داشت که در یک صحنه
بیشازیکدیالوگگفتهشدهبودوگاهیحاضراندرزمینبههمدیگرجواب
میدادند و گروه «نود» ســعی کرده بود همه آنها را رمزگشــایی کند .حتی در
بعضیازصحنهها،تصویرازسهیاچهاردوربینبررسیشدهبودتادقیق ًامشخص
شودچهصحبتیردوبدلشدهاست.کلکلیپتنهایکضعفمهمداشتوآن
هم صحبت جنجالی بود که فغانی حین عصبانیت و در زمانی که پیراهن علی
کریمی را کشید و او را هل داد ،خطاب به او گفته بود .به عالوه صحبت متقابل
علیکریمیخطاببهفغانیهمدراینتصاویرنیامدهبود.
کلیپ لبخوانی شهرآورد در شبکههای اجتماعی نیز بازتاب فراوانی داشت
و بسیاری نوشته بودند که همیشه دوست داشــتند بدانند بازیکنها و داورها
در طول بازی به همدیگر چه میگویند .با جســتوجویی کوتاه در شبکههای
اجتماعی ،میتوان بخشهای مورد عالقه کاربران از شــوخیهای این کلیپ
را یافت که شامل شوخی چشمی و تبریزی با دماغ بیرانوند و انتقاد حسینی از
اعتراضهایخلیلزادهبهداوربود.ازهمهمهمترامانهبرخوردهایبازیکنان،
بلکهشوخیخوشمزهعلیرضافغانیبهبطریپشتدروازهبیرانوندبودکهازاین
دروازهبانپرسید«:آبهیاجادو؟»اشارهاوبهماجرایجادوگریدرفوتبالایران
بودکهگفتهمیشدپشتدروازههاادرارریختهمیشودتاتیمگلنخورد!شوخی
فغانیحسابیشبکههایاجتماعیرادرنوردید.
کلیپجالب«نود»کهازایدهایکام ً
البکربرخورداربود،یکباردیگرخالقیتتیم
برنامهسازاینبرنامهرابهرخکشید.عادلفردوسیپوروگروهش،بااینکلیپ
نشاندادندآنچهکه«نود»راازبرنامههایدیگرمتمایز
میکند،نهحامیمالی،ساعتپخشیادسترسیهای
ویژه تهیهکننده آن ،بلکه ایدههای خالقانه و متفاوت
آنهاست.برنامه«نود»بااینایدههاستکهبهیکبرند
پرارزشدرصداوسیماتبدیلشدهاست.

...

چهره ها و خبر ها
جمشید مشایخی که مدتی پیش به دلیل مشکالت کلیوی
در بیمارســتان بستری شــده بود و دوران
نقاهت را طی میکرد ،از انتشار شایعاتی
درباره وضعیت جسمیاش گالیه کرد و
گفت در سالمت کامل به سر میبرد.

رضا رشیدپور با انتشار یک توئیت ،رسم ًا از مایک پمپئو وزیر
امور خارجه آمریکا درخواست مصاحبه
کــرد .ایــن در حالی اســت کــه پس از
انقــاب ،هیــچ گاه یک مقام رســمی
آمریکایی با رسانههای ایرانی گفتوگو
نکرده است.
ژاله صامتــی آبانماه نمایــش «محبوبههــا» را روی صحنه
خواهد برد و عالوه بر کارگردانی ،در این
نمایــش ایفــای نقــش میکنــد .او این
روزهــا فیلــم «آخرینبــار کــی ســحر را
دیــدی؟» را روی پرده ســینما در حال
اکران دارد.
حامد بهــداد با فیلــم «جــاندار» در جشــنواره فجر حضور
خواهد داشــت .در این فیلم عالوه بر او،
فاطمه معتمدآریا ،باران کوثری ،جواد
عزتی و مسعود کرامتی بازی کردهاند.
او کمــدی «مارمــوز» را نیــز آمــاده
نمایش دارد.
فریبا نادری روزهای پایانی بازی در سریال «خونه یکی» به
کارگردانی حامد تهرانی را که احتما ًال بعد
از مــاه صفر پخــش خواهد شــد ،ســپری
میکند .او همزمان در حال بازی در فصل
سوم سریال «ستایش» هم هست.

خاطره حاتمی که مدتهاست حضور کمرنگی روی پرده
سینما دارد ،به زودی برای بازی در فیلم
«لواســان» جلــوی دوربیــن مــیرود.
عــاوه بــر او ،حضــور عبــاس غزالی و
امیرمحمد زند در این فیلم قطعی شده
است.
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چهرههایهنریوورزشیدربرنامه«نشانارادت»توضیح
داد«:مادربرنامهفقط ۱۰تا ۱۵دقیقهبهمهمانسلبریتی
اختصاصمیدهیموبقیهبرنامهدربارهآیتمهاییاستکه
مردمیتر است ،در هر حال ســعی کردیم نوعی تعادل را
حفظکنیمکهحضورسلبریتیهاپررنگنباشد».
«نشــان ارادت» ویــژه برنامــه ایام محــرم و صفر اســت که
هرشب ساعت  ۲۱از شبکه دو سیما پخش میشود .این
برنامهسعیکردهاستکهدرقالبگفتوگوباچهرههااز
عالقهشانبهامامحسین(ع)حرفبزند.
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