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تلویزیون

مجموعه تلویزیونی «کلبهای در مه» که این شبها
روی آنتن شبکه  3سیما م ـیرود ،با حاشیهای
عجیب مواجه شده است.
روز گذشته راضیه جباری خبرنگار در توئیتر
نوشت« :سریال میجان به کارگردانی مرجان
اشرفیزاده و بازی بهروز شعیبی و الهام کردا
بهمن  ۹۸کلید خورد و بعد به خاطر کرونا متوقف
نشبهاباتغییرکارگردانوبازیگران
شد.حالای 
با اسم «کلبهای در مه» از شبکه سه پخش می شه
و تکلیف اون قسمتهایی که با بازی شعیبی و
کردا ضبط شده هنوز مشخص نشده!» اکنون
نام حسن لفافیان به عنوان کارگردان در تیتراژ
ایــن ســریــال درج شــده و خبری از نــام مرجان
اشــرف ـیزاده نیست .ایــن در حالی اســت که بر
اساس اخبار رسیده ،ظاهرا تصویربرداری این
سریالباکارگردانیاشرفیزادهبهروزهایپایانی
نزدیکشدهبود.بهنظرمیرسدالهامکرداوبهروز
شعیبی بازیگران سابق این سریال ،در نسخه تازه
با چهرههای دیگری جایگزین شدهاند .مشخص
نیست ایــن تغییرات و تــصــویــربــرداری مجدد
احتمالی ،چقدر هزینه به سازمان صداوسیما
تحمیل کرده است.

«داستانهای فوتبال»
به آنتن رسید
ویژه برنامه یورو  ۲۰۲۰با عنوان «داستانهای
فوتبال» از جمعه  ۲۱خرداد از شبکه سه سیما
روی آنتن میرود.
به گزارش مهر ،مجموعه «داستانهای فوتبال»
ویــژه برنامه مسابقات یــورو  ۲۰۲۰شبکه سه
سیما از جمعه  ۲۱خرداد روی آنتن میرود و در
همین زمینه از تیزر این برنامه نیز رونمایی شد.
فصل اول این مجموعه ۱۳قسمتی به کارگردانی
مهدی افضلزاده ،نویسندگی مهدی مافی و تهیه
کنندگی وحید پناهلو با شروع رویدادهای یورو
 ،۲۰۲۰هر روز حوالی ساعت  ۱۹پخش خواهد
شد .به طور همزمان نیز ،شبکههای ورزش و
مستند این مجموعه را روی آنتن میبرند.
«داستانهای فوتبال» در هر قسمت به یک یا چند
کشور حوزه یورو میپردازد و با دستاویز قرار دادن
یک قصه و روایت فوتبالی ،مخاطب را با آن کشور
آشنا میکند.

مائده کاشیان

امیر جدیدی که در ابتدا به عنوان یک ورزشکار
وارد وادی بازیگری شد ،از زمان شروع فعالیت
ج ــدیاش در سینما ،بــا کــارگــردانــان جــوان و
باتجربه مختلفی همکاری داشته است ،اما یکی
از مهمترین اتفاقات در کارنامه او ،سال گذشته
با بازی در جدیدترین ساخته اصغر فرهادی به
نام «قهرمان» رخ داد .این فیلم قرار است برای
اولین بار در جشنواره کن به نمایش دربیاید و
امیر جدیدی در نقش شخصیت اصلی فیلم ،با
«قهرمان» در این جشنواره حضور خواهد داشت.
همکاری با فرهادی اتفاق خوبی است که بیشک
در ادامه مسیر حرفهای او تاثیرگذار خواهد بود.
▪حضورموفقدرجشنوارهسیوششم

امیرجدیدیسال 96بادوفیلم«عرقسرد»و«تنگه
ابوقریب» در سیوششمین فجر حضور موفقی
را تجربه کــرد .نقش متفاوتش در «عــرق ســرد»،
بازی تحسینبرانگیزش در هردو فیلم و استقبال
مخاطبان و منتقدان از «تنگه ابوقریب» ،باعث شد
اینبازیگربیشترازقبلدرمرکزتوجهاتقراربگیرد.
امیرجدیدیبرایبازیدرایندوفیلم،اولینجایزه
بهترینبازیگرنقشاولمردراازآنخودکرد.پساز
اینموفقیت،انتظارمیرفتجدیدیدرآثارمهمی
دیدهشود،اماانتخابهایبعدیاوبههمیناندازه
خوبنبودندوتوفیقینصیباونکردند.
▪ 2انتخاببد

جدیدیبهعنواناولینتجربهبازیدرفیلمکمدی،
با رامبد جوان همکاری داشت و در فیلم «قانون
مورفی» ایفای
نــقــش کـــرد.
ایـــن فیلم با
همان فرمول
کــمــدیهــای
بــــزن و

سینمای جهان

مسعود رایگان در اولین سریال
نمایش خانگی مهران احمدی
«ب ـیگــنــاه» بــه تهیهکنندگی
مصطفی کیایی بازی میکند.
به گزارش هفت صبح ،مهران
احمدی ،شبنم مقدمی ،محسن کیایی و ماهور
الوند دیگر بازیگران این سریال هستند.

بکوبکهفروشفیلمرادرگیشهتضمینمیکنند،
ساختهشدهبودوازپسسرگرمکردنمخاطبعام
برمیآمد ،اما از کمدی تجاری فراتر نمیرفت و اثر
قابلتوجهیدرکارنامهجدیدیبهحسابنمیآمد.
اوسال97همبافیلم«لتیان»،تجربهناموفقدیگری
رادرکارنامهاشرقمزد.اینفیلممردادسالگذشته
در سینمای آنالین اکران شد و توجه مخاطبان را
جلبنکرد.اودراینفیلمبابازیسردوتصنعیاش
در نقش آقـــازاده شکاک و عصبی قصه ،حضور
ناامیدکنند هایداشت.

سریال «نهنگ آبی»

حذف بیسروصدای ستارههای
سریال شبکه 3؟

چهره ها و خبر ها

▪شانسبازیدر«روزصفر»و«قهرمان»

او یــک ســال بعد بــا پذیرفتن بــازی در فیلم «روز
صفر» به کارگردانی بهرام توکلی ،نقش مهم و
چالشبرانگیزی را تجربه کرد .جدیدی در این فیلم
کهماجرایدستگیریعبدالمالکریگیرابهتصویر
میکشید،نقشیکمامورامنیتیرابازیکردوبازی
خوبیدرنقشاینشخصیتداشت.اونامزددریافت
سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد شد ،اما این
جایزه به پیمان معادی برای بازی در «درخت گردو»
رسید.اویکسالبعدجلویدوربیناصغرفرهادی
رفت و در فیلم «قهرمان» ایفای نقش کرد .پیشنهاد
بازی در این فیلم ،فرصت بسیار خوبی برای او بود تا
بتواندانتخابهاینامناسبشراجبرانکند.
▪اولینهمکاریبااصغرفرهادی

فرهادیفیلمسازمهموتاثیرگذاریاست،بنابراین
بازی در فیلم کارگردانی مانند او نقطه روشنی در
کارنامه یک بازیگر خواهد بود .هنوز «قهرمان» را
ندیدهایم،اماباتوجهبهسابقهفرهادیمیتوانگفت
یکی از نقاط قوت آثار این کارگردان ،فیلم نامههای
اوست .او شخصیتهایش را به درستی ،با جزئیات
درقصهخلقمیکندوآنهارادرموقعیتهایسخت
و پیچیدهای قرار میدهد .بنابراین احتماال امیر
جدیدی نقش سخت و متفاوتی را در این فیلم بازی
کردهاست.داستانفیلمدربارهمردیبهنام«احمد»
است که به دلیل بدهی زندانی شده ،اما در زمان
مرخصی خود تالش میکند بدهیاش
را پــرداخــت کند و از طلبکار خود
رضایتبگیرد.اوطیاتفاقیبهچهره
مشهوری در شهر تبدیل میشود.
همان طور که از نام فیلم و خالصه
داستان پیداست ،شخصیت
«احــمــد» ویژگیهایی دارد
که او را تبدیل به قهرمان
مردممیکند.امیرجدیدی
بــا فیلم «قــهــرمــان» ،در
مسیر موفقیتهای
تــــازهای قـــرار گرفته
اس ــت و اکــــران این
فیلم و «روز صفر»
مـیتــوانــد بــار دیگر
نام او را بر سر زبانها
بیندازد.بایددیددرجشنوارهکن
چه اتفاقی بــرای «قهرمان» رخ
خواهدداد.

یــکــی از ســریــا لهــای کــمــدی نمایش
خانگی ،مجموعه «شبکه مخفی زنان»
بــه کــارگــردانــی افشین هاشمی است
که با حضور چند ستاره جلوی دوربین
رفته و اکنون در مرحله تصویربرداری
است .یکی از ستارههای مهم این سریال
لیال حاتمی اســت که پس از مجموعه
«نهنگ آبــی» با ایــن سریال به نمایش
خانگی بازگشته است .آخرین اثری که او
به عنوان بازیگر در آن حضور داشته ،فیلم
ِ
«هرمان» به کارگردانی علی بهراد است.
اکنون ایــن بازیگر بــار دیگر به نمایش
خانگی آمده تا با یک سریال کمدی تجربه
جدیدی در این مدیوم داشته باشد.
▪اولین تجربه ناموفق

لیال حاتمی اولینبار سال  97با سریال
«نهنگ آبــی» بــه کــارگــردانــی فریدون
جیرانی ،وارد نمایش خانگی و اولین
تجربهاش با شکست مواجه شد .او بر سر
کیفیت نقش خود با سازندگان سریال
دچار اختالف شد .طبق گفته خودش،
وعــد ههــا بــرای بازنویسی فیلم نامه و
عمیقتر شدن نقش «آناهیتا» عملی نشد،
در نتیجه از ادامه بازی در سریال انصراف
داد و با مرگ شخصیت او ،کاراکترش
از قصه حذف شد .به این ترتیب اولین
حضور لیال حاتمی در نمایش خانگی
آن طــور که خــودش و مخاطبان انتظار
داشتند پیش نرفت .این بازیگر پس از
گذشت سه سال از حضورش در نمایش
خانگی ،پیشنهاد بازی در سریال کمدی
«شبکه مخفی زنان» را پذیرفته است.
▪بازگشت به ژانر کمدی

لیال حاتمی در ژانر کمدی سابقه زیادی
نـــدارد .فیلم «مــربــای شیرین» ساخته
مرضیه برومند« ،بیپولی» اثــر حمید
نــعــم ـتا ...و «مــا همه بــا هــم هستیم»
به کــارگــردانــی کمال تبریزی ،معدود
تجربیات او در این ژانــر هستند و البته
نقشهایی که این بازیگر در آ نها بازی

کارگردانهایایرانیبهچینمیروند؟
«سریعوخشن»۹درجشنوارهکن
جدیدترینقسمتازفیلماکشن«سریعوخشن»در
جریانجشنوارهفیلمکنبهصورتعمومیبهنمایش
گذاشتهخواهدشد.
به گزارش ایسنا« ،سریع و خشن  »۹به کارگردانی
جاستین لین با بازی وین دیزل ،مایکل رودریگوئز و
همچنینشارلیزتروناست.اینفیلمتاکنون۲۵۰
میلیون دالر در گیشه بین المللی کسب کرده که
حدود  ۲۰۰میلیون دالر آن از محل سینمای چین
بهدستآمدهوقراراستازتاریخ ۱۴جوالیدرقالب
یکنمایشعمومیدرساحلدرجشنوارهکننیزبه
نمایش گذاشته شود و مهمانان جشنواره ،ساکنان
کنوگردشگرانمیتوانندبهتماشایآنبنشینند.
قرار نیست عوامل فیلم «سریع و خشن  »۹در این
نمایش حضور داشته باشند« .سریع و خشن »۹هم
اکنوندرگیشهبینالمللیدرحالاکرانوقراراست
از ۲۵جوالیدرآمریکانیزاکرانشود.
تیری فرمو مدیر جشنواره کن پیش از این ،از اولین
نمایش یک فیلم بالک باستر در جشنواره کن خبر
دادهبودوانتظارمیرفتاینفیلمدرنشستخبری
جشنوارهکندرتاریخسومجوالیمعرفیشودوفقط
به خبرنگاران اعالم کرده بود که این فیلم «زمانی
برای مردن نیست» (قسمت جدید جیمز باند)« ،تل
ماسه»یا«داستانوستساید»نیست.
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن نیز از  ۶تا
 ۱۷جوالی ( ۱۵تا  ۲۶تیر) و با حضور اسپایک لی
کارگردان آمریکایی به عنوان رئیس هیئت داوران
بخشرقابتیبهصورتحضوریبرگزارخواهدشد.

جزئیات تفاهمنامه مبادالت و همکاریهای
سینمایی میان ســازمــان امــور سینمایی و
سمعیبصری و دفتر ملی فیلم جمهوری خلق
چین اعــام شــد .به گــزارش روابــط عمومی
سازمان سینمایی ،روحا ...حسینی مدیرکل
دفتر جشنوارهها و همکاریهای بینالملل
ســازمــان سینمایی بــا اشـــاره بــه مــفــاد این
تفاهمنامه گفت« :چند بند کلی اما بسیار مهم
زمینههای این تفاهم نامه را تشکیل میدهند،
از جمله مهم ترین آنها که از ُبعد اقتصادی
برای سینمای ایــران مهم و راهگشاست ،باز
شدن بازار سینمای چین به روی محصوالت
سینماییایراناستکهباتوجهبهوجودهزاران

سالن سینما و صدها میلیون مخاطب بالقوه
در این کشور ،اتفاق بسیار مهمی محسوب
میشود .چه بر اســاس تفاهم نامه موجود،
طرفین متعهد شدهاند که امکان نمایش و
عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر با توجه
به ظرفیتهای موجود و قوانین و مقررات
کشورهای متبوع را فراهم کنند .یکی دیگر از
مفاد مهم تفاهم نامه ،اقداماتی است که از این
پس دو کشور راجع به تسهیل ارتباط  ،تبادل
و مشارکت نیروهای تخصصی دو کشور در
پروژههای سینمایی ،صورت خواهند داد».
حسینی در ایــن زمینه توضیح داد« :بــر این
اساس ،نیروی کار متخصص سینمای ایران

میتواند این امیدواری را داشته باشد که در
پروژههایسینماییکشورچین،درحوزههایی
که مزیت سینمای ایران محسوب میشوند ،از
جمله کارگردانی یا فیلم نامهنویسی مشارکت
داشته باشد و در مقابل ،تهیهکنندگان ایرانی
هم این امکان را خواهند داشــت که به ویژه
در حــوزههــای فنی و تکنولوژیک ،یعنی آن
جایی که قوت و قدرت سینمای چین محسوب
میشود ،از چینیها کمک بگیرند .تفاهم در
زمینه تولیدات مشترک سینمایی از دیگر مفاد
مهم این تفاهم نامه است که با توجه به وضعیت
صنعتواقتصادسینمایچین،اتفاقیبزرگو
قابل اعتنا در سینمای ایران خواهد بود».

ک ــرده شخصیتهای بــامــز ه و طنازی
نیستند .فیلم کمال تبریزی که آخرین
حضور حاتمی در ژانر کمدی محسوب
میشود ،اکــران موفقی را تجربه نکرد
و برخالف انتظارات ،فــروش عجیب و
غریبی نداشت« .ما همه با هم هستیم»
جزو فیلمهای ضعیف لیال حاتمی بود
و با انتقاد منتقدان مواجه شد .سریال
«شبکه مخفی زنــان» عالوه بر بازگشت
حاتمی به نمایش خانگی ،بازگشتی به
ژانر کمدی پس از  3سال نیز به حساب
میآید .اگر او در این سریال نقش متفاوت
و ویژهای را بازی کرده باشد ،ممکن است
شکست «ما همه با هم هستیم» را جبران
کند و روی جدیدی از تواناییاش را در
بازیگری نشان خواهد داد ،اما در این باره
تردیدهای زیادی وجود دارد.
▪ترکیب متفاوت و پرستاره بازیگران

طبق خبری که رسانه سینما ایــد هآل
منتشر کـــرده ،عـــاوه بــر لیال حاتمی
بازیگرانی مانند بــاران کوثری ،حمید
ف ــر خن ــژاد ،سیامک انــصــاری ،مهدی
هاشمی ،شبنم مقدمی و احمد مهرانفر
نیز در این سریال حضور دارنــد .تقریبا
همه بازیگران این سریال در ژانر کمدی
تجربههای موفقی داشتهاند بنابراین
میتوان گفت ترکیب بازیگران «شبکه
مخفی زنان» ،ترکیب متفاوت و جدیدی
اســت کــه بــرگ بــرنــده مهمی ب ــرای آن
محسوب میشود .با ایــن حــال افشین
هاشمی کارگردان این سریال ،کارنامه
درخشان و پرافتخاری در سینما ندارد.
او تا به حــال فیلمهایی مانند «خسته
نباشید»« ،گذر موقت»« ،خاله قورباغه»
و «خداحافظ دختر شیرازی» را ساخته
است که هیچکدام اثر مهمی به حساب
نمیآید .هنوز نمیدانیم او در اولین
تجربه ســریــا لســازی خــود در نمایش
خانگی چه کــرده و با وجــود ستار ههای
پــرشــمــار ،تــردیــدهــا راج ــع بــه احتمال
موفقیت این سریال زیاد است.

مهرانهمهینترابیدرگفتوگوبا
میزاندربارهحضورکمرنگخود
در عرصه بازیگری گفته است که
چندپیشنهادبازیدرسریالهای
نمایش خانگی و فیلم سینمایی
داشتهامانقشیاقصهرادوستنداشتهاست.
داریــــوش فرضیایی مشغول
بــازی در مجموعه «کلبه عمو
پورنگ» است .مسلم آقاجانزاده
تهیهکننده ایــن مجموعه در
گفتوگو با صبا توضیح داده
اســت که ادامــه آن در  100قسمت ،با حضور
بازیگران قبلی و جدید تولید خواهد شد.
حمیدرضا آذرنگ از روز جمعه
هفته جاری با فیلم «آبجی» اثر
مرجان اشــرفـیزاده به سینما
مــیآیــد .ایـــن فیلم در گــروه
هنروتجربه اکــران میشود و
گالب آدینه ،پانتهآ پناهیها و بابک حمیدیان از
بازیگران آن هستند.
الهام کــردا در فیلم «بــدون قرار
قبلی» بــه کــارگــردانــی بهروز
شعیبیبازیکردهودراینفیلمبا
مصطفیزمانیوصابرابرهمبازی
شده است .این بازیگر اکنون با
سریال«ملکهگدایان»درنمایشخانگیحضوردارد.
غــزل شــاکــری ب ــرای ب ــازی در
سریال«جزیره»ساختهسیروس
مقدم جلوی دوربین رفت .قصه
ایــن مجموعه دربـــاره ازدواج
یک دختر خبرنگار با جوانی
ثروتمند است که از لحاظ خانوادگی و فرهنگی
با یکدیگر اختالف دارند.
امیرمهدی ژوله درباره حضور
در «دراکـــــوال» نــوشــتــه وقتی
مــهــران مــدیــری ایــن پیشنهاد
را مطرح کــرده ،او پاسخ داده
بــازیــگــر مـــورد عــاقــه مدیری
نیست چون بیان ،بدن و استایل ندارد ،اما مدیری
گفته نقش اش دقیقا همین طور است!

