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اصغر فرهادی
داوری جشنواره فجر را نپذیرفت

...

حامد بهداد پس از  ۵سال دوری ازژانر کمدی،نمایش موفقی در «مارموز» داشته است

خبر

«مارموز»بازی موفق حامد

موجتکذیبهادرباره
ممنوعالتصویریزائری
ماجرای ممنوعالتصویری محمدرضا زائری
روحانیمشهور،دیروزهمادامهداشتوباسه
اظهارنظرمختلف،درصدرخبرهابود.
اولین موضعگیری از جانب یک مقام رسمی
مجلسشورایاسالمیبودکههردوموضوع
جنجالی اخیر را تکذیب ک ــرد .مدیرکل
فرهنگیوروابطعمومیمجلس،درخواست
ممنوعالتصویری ایــن روحــانــی را موضع
این نهاد ندانست و گفت« :مجلس شورای
اسالمیهیچگونهدرخواستیمبنیبرحضور
نداشتنحجتاالسالممحمدرضازائریکهاز
روحانیون شناختهشده است ،در صداوسیما
نداشته و احضار علی ضیا از مجریان سیما
توسطمجلسنیزصحتندارد».
در ادامه ماجرا با تذکر یک نماینده به صحن
علنی مجلس رسید .خدری نماینده مردم
بوشهر خواستار ورود هیئترئیسه به آن چه
«تضعیفووهنمجلس»خواندهبود،شد.علی
مطهری نایبرئیس مجلس نیز در پاسخ ،از
تریبونمجلساستفادهکردوماجراراتکذیب
کرد«:راجعبهاینموضوعخاصچنیناعالم
شد که هیئترئیسه درخــواســت کــرده که
ایشان ممنوعالتصویر شوند ،در حالی که
چنین نیست و ما فقط شرح ماوقع را دادیم.
امیدواریمایشاناینرویهراتغییردهند».
آخرین اظهارنظر ،روایتی بود که معاون دفتر
رئیسجمهورارائهکردهبود.پرویزاسماعیلی
درتوئیتینوشت«:امروزبادکترعلیعسگری
رئیس محترم صداوسیما صحبت کــردم.
دربــاره مسائل اخیر نکاتی را مطرح کردند
که در جای خود درست و قابل توجه است،
اما ایشان به صراحت گفت :حجتاالسالم
زائــــری از کــارشــنــاســان متعهد مسائل
فرهنگی و اجتماعی اســت و بحث حذف
و ممنوعالتصویری او در تلویزیون صحت
ندارد».

ایسنا  -ابراهیم داروغهزاده درباره انتخاب داوران این دوره از جشنواره گفت« :شنبه هفته آینده جلسه شورای سیاستگذاری را
برگزار میکنیم تا داوران نهایی شوند ،اما با آقای مجیدی صحبتی نشده است و فقط پیش از این خودم صحبتی با آقای فرهادی
داشتم که ببینم آیا برای داوری میتوانیم از کمک شان استفاده کنیم؟ ولی ایشان تمایلی نداشتند در این موقعیت قرار بگیرند».
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«سوگلی»پیشتازنامزدهایبفتا
اسامی نامزدهای هفتاد و دومین دوره جوایز
ساالنه آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی
بریتانیا (بفتا) روز چهارشنبه اعالم شد.
به گزارش هنرآنالین ،درام تاریخی «سوگلی» به
کارگردانی یورگوس النتیموس فیلم ساز یونانی،
 12نامزدی کسب کرده است .این فیلم به تازگی
نیز با دریافت  10جایزه ،فاتح مطلق جوایز فیلم
مستقل بریتانیا شد« .سوگلی» تولید مشترک
بریتانیا ،ایرلند و آمریکاست و الیویا کلمن ،اما
استون و ریچلوایسدر آن نقشآفرینی میکنند.
داستان در اوایل قرن هجدهم در دوران جنگ
بین انگلستان و فرانسه روی میدهد و درباره
رقابت دو عضو فامیل ملکه آن است که هر دو
میکوشند سوگلی دربار باشند .کلمن در فیلم
نقش ملکه آن را بازی میکند که مبتال به نقرس
است و تنها گاهی اوقات از تختخواب خود بلند
میشود و با صندلی چرخدار در قصر میگردد.
النتیموس کارگردان فیلمهای «خرچنگ» و
«کشتن یک گوزن مقدس» است.
در بفتای امسال ،فیلمهای «حماسه کولی»،
«اولین انسان»« ،رم» و «ستار های متولد شده
اســت» پس از «سوگلی» قــرار دارنــد و هر یک
هفت نامزدی کسب کردهاند« .معاون» در شش

بخش و «بلکککلنزمن» در پنج بخش نامزد جوایز
بفتا شد هاند و فیلمهای «جنگ سرد» و «کتاب
سبز» هر یک چهار نــامــزدی کسب کــرد هانــد.
«هیچوقت میتوانی من را ببخشی؟»« ،مری
پاپینز بازمیگردد»« ،مــاری ملکه اسکاتلند»
و «استن و اولــی» هر کــدام در سه بخش نامزد
هستند.
در میان فیلمهای این فهرست« ،رم» موفقترین
فیلم در فصل جوایز بوده و «ستارهای متولد شده
است»نیزبهجزگلدنگلوب،تقریب ًاهیچمراسمی
را دستخالی ترک نکرده است« .حماسه کولی»،
«جنگ سرد» و «معاون» هم آثاری هستند که در
بعضی جوایز ،خوش درخشید هاند .در مقابل
«اولین انسان» و «بلکککلنزمن» حضوری ناموفق
در فصل جوایز داشتهاند و بفتا ،اولین جشن
مهمی است که این فیلمها را جدی گرفته است.
فیلمهای «بلکککلنزمن»« ،سوگلی»« ،کتاب
سبز»« ،رم» و «ستار های متولد شده است» در
بخش بهترین فیلم رقابت میکنند.
برندگان هفتاد و دومین دوره جوایز ساالنه
آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا
(بفتا)  10فوریه در مراسمی در رویال آلبرت هال
در لندن معرفی میشوند.

فیلم کمدی «مارموز» به کارگردانی کمال
تبریزیکهاکرانبیحاشیهایهمنداشته،در
پنج هفته اکران ،بیش از پنج میلیارد فروش
داشته است .در «مارموز» هرچه کمال تبریزی
به عنوان کارگردان ،از روزهای اوج فاصله
گرفته و انتظار تماشاگر را برآورده نمیکند،
در عــوض حامد بهداد خــوش میدرخشد
و یک تنه بار فیلم را به دوش میکشد .او از
ابتدای فعالیتش تا امــروز در انتخاب آثار
کمدی بسیار گزید هکار بــوده ،آ نقــدر که
تعداد فیلمهای کمدی در کارنامه او به تعداد
انگشتان یک دست میرسد ،اما معمو ًال در
همان معدود آثار کمدی هم تواناییاش را به
تماشاگر ثابت کرده است و حاال در «مارموز»
یکی از متفاوتترین نقشهایش را به نمایش
یگذارد.
م 
«مارموز» نه تنها با دیگر آثار کمدی و بامزه
حامد بهداد تفاوت دارد ،بلکه در مقایسه با
نقشهایی که او در فیلمهای کامال جدی
هــم ب ــازی ک ــرده فــرق میکند.
تــصــویــری کــه مخاطب از
بیشتر کاراکترهای حامد
بهداد در ذهن دارد ،یک
آدم عصبی و برو نگراست
که کنترلی روی رفتارهایش
نـــــــدارد و بــــا مــشــکــات
مختلفی دستوپنجه
نــــرم مــیکــنــد .او
در «مـــارمـــوز»
بـــا کــاراکــتــر
«قدرت» به
طــور کلی
تـــصـــویـــر
قبلی را که

تماشاگر در ذهن دارد زیــرورو کرده است.
«قــدرت» یک آدم ساده و بیتدبیر است که
چون قدرت مدیریت و تصمیمگیری ندارد،
دیگران او را مطابق با اهداف و خواستههای
خــودشــان هــدایــت میکنند .حــاال چنین
شخصیتی بر حسب اتفاق در جایگاه مهمی
قرار میگیرد ،اما از آن جا که بلد نیست از این
موقعیت مهم استفاده کند ،با حماقتهایش
فرصتها را از دست میدهد . ...شخصیت
«قدرت» و داستان «مارموز» روی کاغذ بامزه
به نظر میرسد و ظرفیت کمدی بــودن را
دارد ،اما در فیلم ،این حامد بهداد است که
به خوبی در قالب ایــن شخصیت فــرو رفته
و با بــازی خوبش تماشاگر را می خنداند.
بهداد در «مارموز» نشان داد ظرفیت بازی در
نقشهای متفاوت و کمدی را دارد ،فقط باید
از این درخشش استفاده کند و حواسش را
در انتخا بهایش بیشتر
جمع کند تــا تجربه
خــــوب «مـــارمـــوز»
ادامه داشته باشد.
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چهره ها و خبر ها
ابوالقاسم طالبی آثار بخش داستانی در
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار را داوری
خواهد کــرد .او ایــن روزهــا در
تدارک ساخت اولین سریال
خود در شبکه نمایش خانگی
به نام «طالق» است.
مسعود کیمیایی بعد از آخرین ساختهاش
یعنی«قاتلاهلی»قصدداردفیلمجدیدیبه
نــام «خــون شــد» را بــســازد .او
عــــاوه ب ــر ک ــارگ ــردان ــی،
نویسندگیوتهیهکنندگی
این اثر را هم بر عهده
دارد.
نوید محمدزاده فردا برای آخرین اجرای
نمایش «بینوایان» به روی صحنه میرود که
بعد از چهار بــار تمدید ،به
پایان میرسد .او امسال با
دو فیلم در جشنواره فجر
حضور پررنگی دارد.
زیبا کرمعلی امروز و فردا ،رمان «ریش آبی»
را در تماشاخانه سیمرغ برای عالقه مندان
میخواند و سود حاصل از فروش
بلیتهای ایــن خــوانــش،
صــرف معلوالن جسمی و
ذهنی خواهد شد.
جــواد عزتی بــرای اجــرای نمایش کمدی
«زنــدانــی خــیــابــان دوم» بــه کــارگــردانــی
همسرش مهلقا بــاقــری ،به
کانادا سفر خواهد کرد و در
این نمایش با مهلقا باقری و
رویـــا میرعلمی همبازی
خواهد شد.

