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احتمال کنار گذاشته شدن جانی دپ
از دنباله «جانوران شگفتانگیز»

...

جشنوارهجهانیفجر
اعالمنامفیلمهایایرانی
«جامجهاننما»
چهار فیلم ایرانی بخش «جام جهان نما» در
جشنوارهجهانیفیلمفجرمعرفیشد.
به گــزارش ایسنا ،چهار فیلم «همچنان که
میمردیم»ساختهمصطفیسیاری«،روزهای
نــارنــجــی» آرش الهــوتــی« ،پـــری دریــایــی»
امیرمسعود آقابابائیان و مستند «دلبند»
ساخته یاسر طالبی به عنوان آثار ایرانی بخش
«جام جهاننما» ی سیوهفتمین جشنواره
جهانی فیلم فجر معرفی شدند .در بخش
«جــام جهاننما»ی (جشنواره جشنوارهها)
سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۴
فیلمخارجیوچهارفیلمایرانیحضوردارند.
اعالماسامیآثار«جلوهگاهشرق»

سه فیلم ایرانی و 12فیلم خارجی حاضر در
بخش«جلوهگاهشرق»سیوهفتمینجشنواره
جهانیفیلمفجرمعرفیشدند.
بــه گـــزارش ایسنا ،از مجموع آثــار ایــرانــی و
خارجی رسیده به دبیرخانه سیوهفتمین
دوره جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۵ ،فیلم
برایحضوردربخشجلوهگاهشرقاینرویداد
انتخاب شــده اســت .فیلمهای «بیحسی
موضعی»ساختهحسینمهکام،مستند«جای
خالی دوســت» ساخته محمدعلی طالبی،
« ۲۳نفر» ساخته مهدی جعفری و «مهمانخانه
ماه نو» محصول مشترک ایــران و ژاپــن ،آثار
ایرانیاینبخشازجشنوارههستند.فیلمهای
خارجی این بخش نیز شامل «امینه» از سوریه،
«بازگشت به خانه» محصول مشترک روسیه
و ارمنستان« ،عبور از مــرز» محصول چین،
«تقاطع» محصول مــالــزی« ،چــاه» محصول
قزاقستان«،شکیبایی»ازازبکستان«،تپههای
بینام»ازکشورآذربایجان«،شکستنهمزمان
بیستاستخوان»ساختهجمشیدمحمودیاز
افغانستان« ،پیچگوشتی» محصول مشترک
فلسطین ،آمریکا و قطر« ،اعــان» محصول
مشترک ترکیه و بلغارستان و «آهنگ درخت»
محصولمشترکقرقیزستانوروسیهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان  -بعد از شکایت امبر هرد همسر سابق جانی دپ ،کمپانی برادران وارنر از به خدمت گرفتن دوباره این بازیگر میترسد .این
فیلم اسپین آفی از مجموعه فیلمهای «هری پاتر» است و مسئوالن کمپانی احتمال میدهند برند «هری پاتر» ارزش خود را از دست بدهد .برادران
وارنر در گزارش خود اعالم کرده است که دوست ندارد مشکالت شخصی جانی دپ آینده این فیلم سینمایی را به خطر بیندازد.

...

نقش «آناهیتا» وجوه متفاوتی از هنر بازیگری
لیال حاتمی را به نمایش گذاشته است

تولد لیالی جدید
آبی
نهنگ
ازدل««نهن
گآب
ی»»

مائده کاشیان  -از وقتی خبر ساخت سریالی به کارگردانی فریدون جیرانی
منتشر شد و بعدتر وقتی تصاویر کاراکترهای سریال رونمایی شد ،ستارهها و
گریمهایشان باعث شد مخاطبان به مجموعه «نهنگ آبی» حساس شوند .اما در
این میان ،اولین حضور لیال حاتمی در یک سریال نمایش خانگی بیش از همه
برای مخاطب تازگی داشت و او را کنجکاوتر میکرد .اکنون که هشت قسمت از
اینسریالپخششده،میتوانگفتلیالحاتمیدرادامهکارخوددستبهیک
انتخابمتفاوتزدهوتماشاگررابااتفاقجدیدیروبهروکردهاست.
معمو ًال تصویر قالبی که از کاراکترهای لیال حاتمی در ذهن مخاطب تداعی
میشود ،یک زن درون گرا و آرام با روحیهای ضعیف است که از سوی همسرش
یا فرد دیگری مورد ظلم واقع شده؛ تصویری که از فیلمهایی مانند «بمب»« ،رگ
خواب» و قبلتر «ارتفاع پست» آمده است .البته او گاهی نقشهای متفاوتی
مانند زن خالفکار فیلم «من» را بازی کرده که تأثیر زیادی بر تغییر ذهنیت
مخاطب نگذاشته است .اکنون کاراکتر «آناهیتا» در سریال «نهنگ آبی» یک
زن معتاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر است .او شخصیتی برون گرا دارد و
بر خالف آن تصویر معمول ،به جای گریه ،داد و فریاد و توهین میکند« .آناهیتا»
برای برآورده شدن خواستهاش آدمها را دور میزند و فریب میدهد .شخصیت
او نه تنها احساساتی و ترحمبرانگیز نیست ،بلکه اعتیاد او را تبدیل به آدمی سرد
و جدی کرده که ابراز احساسات و توجه مردی که در زندگیاش است هم برایش
شخصیت سرکش نه فقط در لحن
اهمیت ندارد .نمود این
شخصیت «آناهیتا» بلکه در شکل
صــدا و نــوع ادبیات
و برخاست او هم دیده میشود.
راه رفتن و نشست
خالف خانمهای دور و اطرافش
«آنـــاهـــیـــتـــا» بــر
شلختگی خاصی در ظاهرش
دارد و چندان مبادی آداب
نیست« .آناهیتا» در «نهنگ
آبـــی» هــمــان اتــفــاقــی است
که برای کلیشه نشدن لیال
حاتمی باید میافتاد .این
شخصیت تصویر جدیدی از
نقشآفرینی لیال حاتمی
در ذهــن تماشاگر شکل
داده و حتی باعث شده
کاراکتر «آذر» فیلم «من»
را نیز به او یادآوری کند.

چهره ها و خبر ها

اظهارات ضد و نقیض دربارهیک توقیف

بازگشت «رحمان»1400
به روند دریافت پروانه نمایش
مصطفی قاسمیان  -احتما ًال انتقادهای زیــادی را که در
روزهای اخیر از شوخیهای کالمی و حرکتی فیلم «رحمان
 »1400شده ،شنیدهاید .انتقادهایی که حاال به نظر میرسد
کاردستاینفیلمدادهاست.عصرشنبهناگهاندراظهارنظری
عجیب از سوی مدیرکل سینمای حرفهای سازمان سینمایی،
اعــام شد که نسخه در حال اکــران این فیلم ،مجوز نــدارد.
محمدرضا فرجی به تسنیم گفته بود« :سازمان سینمایی بعد
ازارائهمجوزبههرفیلمبرایتطابقنسخهدارایمجوزوآنچه
به اکران درمیآید بازرسانی را به سینما میفرستد و بر مبنای
گزارشاینبازرسانتصمیمگیریمیکند.دربارهفیلم«رحمان
 »1400این اتفاق افتاده است و گویا نسخه دارای مجوز این
فیلم با نسخه در حال اکران متفاوت است که برای آن تصمیم
الزمرامیگیریم».بالفاصلهاعالمشدهمهسئانسهایاکران
«رحمان  »1400از صبح روز یک شنبه لغو و به بقیه فیلمها
اختصاص داده میشود .این اظهارنظر  29روز بعد از اکران
فیلم و در زمانی که «رحمان  »1400با فروش  22میلیاردی
به دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران تبدیل شده بود،
واکنشهای زیادی را برانگیخت .بسیاری از ضعف نظارت در
سازمان سینمایی انتقاد کردند و معتقد بودند مسئوالن این
سازمانبایدزودترتشخیصمیدادندکهنسخهایغیرازآنچه
مجوزگرفته،درحالاکراندرسینماهاست.
▪سازندگان:ممیزیرااعمالکردیم

به فاصله چند ساعت از انتشار خبر اولیه ،منوچهر هادی
کارگردان و علی سرتیپی تهیهکننده فیلم در اظهارنظرهای
جداگانهای اصل ماجرا را تکذیب کردند .هادی که از ابتدای
اکراناینفیلمحاضربهگفتوگوباهیچرسانهاینشدهاست،
در اینستاگرامش نوشت« :تمام سینماهای کشور نسخه
اصالحشده را روی پرده اکران میکردند و تازه سینماهای
حوزه،نسخهاصالحشدهتریرا».سرتیپینیزبهبرناگفت«:خبر

راکام ً
الردمیکنموحاضرمهمراهبامسئوالنمربوطبهتکتک
سینماهابرومتانسخهاکرانشدهرابانسخهایکهمجوزاکران
گرفته،بررسیکنیم».
▪تخلفدرهمهسینماهانبود

در ساعات پایانی شنبهشب مصاحبه جدیدی از محمدرضا
فرجیمنتشرشدکهاینبارتخلفرادر«برخی»سینماهاتأیید
کرده بود« :در بیشتر سالنها فیلم «رحمان  »1400همان
نسخهایکهموردتأییدمابودهواصالحاتکاملآنانجامشده،
نمایش داده شده است ،با توجه به این که بازرسان سازمان
سینمایی معمو ًال به صورت تصادفی در سالنهای سینمایی
حضورمییابند،متأسفانهدرهفتهاخیرمتوجهشدیمدربرخی
از سالنهای سینما نسخهای که به صورت کامل اصالح نشده
بوداکرانشدهاست».اوهمچنینگفتسئانسهای«رحمان
 »1400به دیگر فیلمهای در حال اکران اختصاص خواهد
یافت.
▪الزامقانونبردریافتمجددپروانهنمایش

نکته مهم این ماجرا ،سرنوشت نهایی فیلم است .بسیاری از
اهالیسینمادریکیدوروزاخیرازاحتمالافزایشفروشفیلم،
بر اساس تجربههای مشابه ابراز نگرانی کردهاند اما قانون در
این باره صراحت دارد .بر اساس ماده  18آییننامه نظارت بر
نمایشفیلمکهدرسایتسازمانسینماییمنتشرشدهاست،
پروانهنمایشتمامیفیلمهاییکهبههرنحویازمجوزاهداشده
تخلفکنند،لغومیشودوبرایاکرانمجددبایدپروانهنمایش
جدیدی دریافت کنند .بنابراین سازندگان «رحمان »1400
باید درخواست جدیدی به سازمان سینمایی ارائه دهند .این
درحالیاستکهمنوچهرهادیدرصفحهاینستاگرامشخبر
از توقیف قطعی فیلم داده است؛ ادعایی که بنا بر تجربههای
مشابه،شایدنتوانخیلیرویآنحسابکرد.

هوتن شکیبا از فردا برای بازی در سریال
طنز «فوق لیسانسهها» در نقش «حبیب»
جلوی دوربین م ـیرود .دو
فصل قبلی این مجموعه
ساخته ســروش صحت،
مورد توجه مخاطبان قرار
گرفته بود.
مرجانهگلچیندرپاسخبهانتقادتکراریبودن
نقشاشدرسریال«زوجیافرد»،اینانتقادرا
رد ک ــرده و بــا مقایسه خــود با
چ ــارل ــی چــاپــلــیــن و خــســرو
شــکــیــبــایــی ،گــفــتــه اســت
موقعیتهای مختلف،
بازی متفاوتی میطلبد و
مانعتکرارمیشود.
پژمان بازغی تا ابتدای ماه محرم با اجرای
برنامه «کود کشو» در شبکه نسیم حضور
خواهد داشــت .او پیش از این در
اعــتــراض به داوری جشنواره
جــام جــم ،تصمیم گرفته بود
اجــرای ایــن برنامه را کنار
بگذارد.
رضـــا درمــیــشــیــان فــیــلــم بـــــرداری فیلم
«مجبوریم» را به پایان رســانــده و اکنون
مشغول تکمیل مــراحــل فنی
آن است .فاطمه معتمد آریا،
پارسا پیروزفر و نگار جواهریان
از بـــازیـــگـــران ایــــن اثــر
هستند.
هادی کاظمی از شنبه هفته آینده ،بعد از
پنج ســال با شخصیت «زهــره» در سریال
«ســا لهــای دور از خانه» به
نـــــمـــــایـــــش خــــانــــگــــی
بازمیگردد .او قبال با این
شخصیت در ســریــال
«شاهگوش» دیده
شده بود.
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