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تلویزیون
مستند تحسینشده «سیاره آبی »۲
در تلویزیون ایران

مجموعه مستند «سیاره آبی »۲در هفت قسمت
تا  ۲۰تیر ماه هر شب ساعت  ۲۳از شبکه چهار
سیما پخش می شود.به گزارش ایسنا به نقل
از روابط عمومی ش��بکه چهار ،س��یاره آبی ۲
( )Blue Planet IIیک مجموعه مس��تند
طبیعتبریتانیاییاستکهبررویزندگیدریایی
تمرکز دارد .این مجموعه توس��ط دیوید اتنبرو
اجرا شده و موسیقی اصلی آن نیز توسط هانس
زیمر طراحی شدهاست.مجموعه مستند «سیاره
آبی  »۲اولین مجموعهای است که در یک روز
مشخص از شبکههای مختلف تلویزیون کشور
بریتانیا ،کش��ورهای اسکاندیناوی ،کشورهای
اروپایی و کشورهای آسیایی به نمایش درآمده
است«.یک اقیانوس»« ،ژرف»« ،صخرههای
مرجان��ی»« ،آبی ب��زرگ»« ،دریای س��بز»،
«س��واحل» و «س��یاره آبی ما» عناوین هفت
قسمت «سیاره آبی  »۲هستند.فیلمبرداری این
مجموعه در دورهای بیش از چهار س��ال انجام
شد؛ شامل  ۱۲۵منطقه در  ۳۹کشور و با تولید
بیش از  ۶۰۰۰س��اعت فیلم غواصی زیر آب از
بیش از  ۴۰۰۰غواص تخمین زده شدهاس��ت.
نهنگهای آبی که مس��یر مهاجرت آنها قبال
ناش��ناخته بود در این مستند موشکافی شده و
با قرار دادن برچس��بهای رادیویی اطالعات
زی��ادی در این مورد به دس��ت آمد .یک گروه
بزرگ از شکارچیان مانند کوسهها و دلفین ها
به واس��طه خوردن طعمه های قرار داده شده
در مس��یر فیلمبرداری قرار میگرفتند و گاهی
این مالقاتها بسیار خطرناک نیز جلوه میداده
است.
عبور«عالءالدین»
از مرز  ۹۰۰میلیون دالری

فیلم الیو اکشن «عالءالدین» محصول کمپانی
دیزنی با فروش  ۹۰۰میلیون دالری در گیشه
جهانی به عنوان یکی از موفقترین فیلمهای
تاریخ این استودیو تثبیت شد.به گزارش فارس
به نقل از ورایتی ،فیلم الیو اکشن «عالءالدین»
محصول کمپانی دیزنی با فروش  ۹۰۰میلیون
دالری در گیش��ه جهان��ی به عن��وان یکی از
موفقترین فیلمهای تاریخ این استودیو تثبیت
شد.این فیلم تا روز جمعه  ۸۹۷میلیون و ۳۰۰
هزار دالر فروش داشت و پس از آن با عبور از
مرز  ۹۰۰میلیون دالری به شش فیلم پرفروش
دیزنی ش��امل «دیو و دلبر» با  ۱میلیارد و ۲۶۰
میلی��ون دالر« ،کت��اب جن��گل» «آلیس در
سرزمین عجایب» و سه فیلم «دزدان دریایی
کارائیب» ملحق ش��د« .عالءالدین» پنجاه و
پنجمین فیلم تاریخ سینما است که از مرز ۹۰۰
میلیون دالری عبور میکند.موفقیت چشمگیر
دیزنی در س��ال جاری «عالءالدین» را در رده
س��وم موفقترین فیلمهای این کمپانی در دو
بخ��ش خانگی(آمریکای ش��مالی) و جهانی
پس از «انتقامجویان :پایان بازی» و «کاپیتان
مار ِول» جای میدهد .این فیلم البته در بیرون
از بخش «دنیای سینمایی مار ِول» تا این لحظه
جای��گاه برترین فیلم را به خود اختصاص داده
است.
هنرپیشه «فرار از زندان آلکاتراز»
درگذشت

«پل بنجامین» هنرپیش��ه فیلم ماندگار «فرار
از زندان آلکاتراز» در  ۸۱س��الگی درگذش��ت.
به گ��زارش فارس ب��ه نقل از ورایت��یُ « ،پل
بنجامین» هنرپیشه فیلم «کار درست را انجام
بده» ساخته «اسپایک لی» درگذشت.اسپایک
لی در پیام تسلیت درگذشت بنجامین نوشت:
«بسیار غمگینانه مینویسم که هنرپیشه بزرگ
«پل بنجامین» همی��ن جمعه که مصادف با
سیامین س��ال س��اخت فیلم «کار درست را
انجام بده» میشد از میان ما رفت».بنجامین
متول��د کالیفرنیا ب��ود و کار هنرپیش��گی را با
نمایش��ی از شکس��پیر در نیویورک آغاز کرد.
اولین نق��ش کوتاه او در فیل��م «کابوی نیمه
ش��ب» بود و نقش اصلی خود را در فیلم «در
امتداد خیابان صد و دهم» در سال  ۱۹۷۲ایفا
کرد.پ��ل بنجامین در فیلمه��ای دوره حضور
پرحجم سیاهپوس��تان در دهه هفتاد میالدی
و در فیلمهای��ی چ��ون «تحصیالت س��ونی
کارس��ون» و «فِرایدِی فاستر» با «پَم گرییِر»
ظاهر شد.در دوره بعدی در فیلمهایی شاخص
چون «یه جور قهرمانی» ساخته ریچارد پریور،
«ف��رار از زندان آلکاتراز» با بازی و کارگردانی
کلینت ایس��توود و «میدان��م چرا پرندههای
قفسی آواز میخوانند» س��اخته مایا آنجلو به
ایفای نقش پرداخت.بنجامی��ن در دهه  ۹۰و
 ۲۰۰۰می�لادی در فیلمه��ای «پنج ضربان
قلب»ُ « ،رز وود»« ،مامور ایس��تگاه» «زره» و
«نظم و قانون» ایفای نقش کرد.

رشد بیش از  ۲۵۰۰درصدی مشارکت مردمی در بازسازی عتبات

معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات با اشاره
به اینکه بسیاری از استانها بیش از سقف
تعهدات خود در بازس��ازی عتبات مشارکت
داش��تهاند ،گفت :سال گذشته شاهد رشد ۲
هزار و  ۵۴۰درصدی میزان مشارکت یکی
از استانها در بازسازی عتبات بودیم .یوسف
افضل��ی معاون فرهنگی و مش��ارکتهای
مردمی ستاد بازسازی عتبات در گفتوگوبا
فارس با اشاره به افزایش میزان مشارکتهای

مردمی برای بازسازی اعتاب مقدسه عراق
اظهار داشت :س��ال گذشته با وجود تورم و
افزایش هزینهها ،به نظر میرسید که میزان
مشارکتهای مردمی کمتر از گذشته باشد،
اما مردم انقالبی کشورمان با تدبیر گاهی نیز
فراتر از برنامههای پیشبینی ش��ده حرکت
کردند.وی با اش��اره به اینک��ه برنامههای
س��تاد بازسازی عتبات سال گذشته با وجود
نامناس��ب بودن فضای اقتصادی پیشرفت

قاب��ل توجهی داش��ت ،خاطرنش��ان کرد:
مشارکت برخی از استانها فراتر از حد انتظار
بود تا جایی که بعضی از اس��تان را میتوان
اس��تانهای برتر در جذب مش��ارکتهای
مردمی دانست.افضلی با بیان اینکه استان
ایالم از نظر مش��ارکت در تأمین کاالهای
مورد نیاز بیش��ترین مش��ارکت را نسبت به
تعهدات خود داش��ت ،گفت :پس از استان
ن و بلوچستان ،قم،
ایالم ،استانهای سیستا 

هرمزگان ،بوش��هر ،تهران ،خراسانجنوبی
و چهارمحال و بختی��اری قرار دارند که هر
کدام در حوزههای مختلف مشارکت خوبی
داش��تهاند .به طوری که استان قم در حوزه
بانوان و هرمزگان در حوزه عمومی بیشترین
مشارکت را در بازسازی عتبات داشته است
تا جایی که سال گذشته شاهد رشد  ۲هزار
و  ۵۴۰درصدی میزان مش��ارکتها بودیم.
وی با اش��اره به اینکه س��ال گذشته سعی

«جواد شیخ اکبری» مدیر شبکه قرآن
و معارف سیما شد

کردیم در برنامه نش��ان محب��ت از خیران
حرمساز در استانهای مختلف تقدیر کنیم،
خاطرنش��ان کرد :با مشارکت مردم عزیز و
معتقد کشورمان صحن حضرت زهرا (س)
در حرم علوی رو به اتمام است.

مدیر شبکه یک سیما اعالم کرد

برنامه های کودک شبکه یک بازسازی می شود

گ�روه فرهنگی  :مدیر ش��بکه یک س��یما
اعالم کرد مرضیه برومند با برنامه عروسکی
س�لام دوس��تان به تلویزیون برمی گردد و
فری��دون جیرانی هم "پاییز صحرا" را برای
پخش سال آینده می سازد.
به گزارش تسنیم ،مجید زین العابدین مدیر
ش��بکه یک سیما درباره تشریح برنامههای
تابستانه ش��بکه یک گفت :همانطور که در
این دو هفته در ش��بکه های مختلف سیما
ش��اهد بودید ،طرح جامع تابس��تانه س��یما
مشتمل بر  18موضوع است که برنامه های
هر ش��بکه مبتنی بر ای��ن 18موضوع پیش
خواهد رفت.وی تصری��ح کرد :مهمترین و
برجسته ترین این موضوع رونق تولید ملی
ش��عار سال اس��ت که به شبکه یک محول
ش��د .برنامه ریزی ک��ه در حوزه رونق تولید
کردیم ،بنا بر اطالعات و گزارش��اتی که از
دوستان ما رس��یده برنامه ستاد رسیدگی به
مش��کالت تولید هفته ای  5روز روی آنتن
خواه��د آمد و ب��ه دغدغه تولی��د کنندگان
میپ��ردازد و مطالب��ات تولیدکنندگان را در
برنامه پایش بیان خواهد کرد و از مسئوالن
پاسخ خواهد گرفت.
جشنواره کارآفرینی راه افتاد


وی در ادام��ه بیان کرد :دومین برنامه ما در
شبکه یک جش��نواه کارآفرینی است که در
پیش از این در برنامه حرف حس��اب مطرح
ش��د .امسال به این جمع بندی رسیدیم که
قدری این جشنواره را توسعه دهیم و از این
هفته شاهد پخش آن از شبکه یک هستیم.
پیش بینی ما این است چون کارآفرین های
جوان و نوپای کشور در این جشنواره شرکت
میکنند ،س��رمایه گذاران دیگ��ری هم به
میدان بیایند و در کنار جوانان باش��ند .البته
کارهای کوتاه دیگر نیز تولید شده است که
تا امروز ش��ما ذیل عنوان ستاد رونق تولید
ملی مش��اهده کردهاید.مدیر ش��بکه یک با
اش��اره به معرفی قهرمان��ان تولید ،افزود :با
همکاری که بخش بازرگانی قرار شده است
که قهرمان��ان تولید را بدون اینکه مبلغی از
آن ها گرفته شود ،اس��م و عنوان برندشان
را معرف��ی کنی��م .همچنی��ن ب��ا همکاری
جهاد کش��اورزی قرار اس��ت برنامه ای را با
عنوان رکوردداران تولید روی آنتن ببریم تا
رکوردداران تولید و ظرفیت های کشاورزی
کش��ور را به مردم نشان دهیم.زین العابدین

برخی دیگر از برنامههای تلویزیونی ،گفت:
هیچگاه مستقیم ًا به ما فشاری وارد نکردند تا
مث ً
ال برنامهای مثل «ثریا» تعطیل شود یعنی
درباره هیچ برنام��های چنین اتفاقی نیفتاده
اس��ت .البته اگ��ر از بیرون هم فش��ارهایی
بوده بنده مطلع نیس��تم .برنام ه «ثریا» جزو
برنامههای خوب ما هست و پخش آن روی
آنت��ن ادامه دارد .برخی نقدها مثل «پایش»
و «ثریا» حتم ًا به مزاق برخی از مس��ئولین
خوش نمیآید و متأس��فانه دنب��ال گارانتی
در برنامه میگردند .ما رس��انه ملی هستیم
و ح��رف م��ردم را میزنیم و خواس��تههای
غیرمنطق��ی در کار م��ا حتم ًا اث��ر نخواهد
داشت .و سیاستهای س��ازمان صداوسیما
را اجرا میکنیم.

با حکم معاون س��یما «جواد ش��یخ اکبری»
به س��مت مدیر ش��بکه قرآن و معارف سیما
منصوب ش��د.به گ��زارش ف��ارس ،مرتضی
میرباقری معاون سیما ،در حکمی جواد شیخ
اکبری را به عنوان مدیر شبکه قرآن و معارف
س��یما منصوب کرد.در بخشی از حکم مدیر
شبکه قرآن آمده است:با عنایت به مفاد بیانیه
گام دوم انقالب اس�لامی و با بهره گیری از
الگوی کارآمد و اثربخش مهندسی و مدیریت
پی��ام در ترویج مع��ارف ق��رآن و اهل بیت
عصمت و طهارت علیهم السالم و تعمیق و
گسترش دین باوری و ارزش های اخالقی،
معنوی و انقالبی در جامعه و نیز معرفی سبک
زندگی مبتنی بر قرآن و عترت و جامعه سالم
قرآنی اهتمام ویژه ای داش��ته باشید.استفاده
از دان��ش و تجربی��ات حوزه ه��ای علمیه،
محافل قرآنی و اس��اتید برجسته دانشگاهی؛
پخ��ش زیباترین تالوت ه��ا و عمیق ترین
بحث ه��ای معرفتی با س��اختارهای زیبا و
هنرمندانه و ارتباط مس��تمر با محافل قرآنی
و معارفی در سراسر کشور و انعکاس فعالیت
های آنها و به خصوص پویش گسترده برای
حفظ قرآن کریم از دیگر موارد تاکید شده در
این حکم است.همچنین میرباقری از زحمات
حجت االسالم والمسلمین عرفاتی در طول
تصدی سرپرس��تی شبکه صمیمانه قدردانی
کرده است.
فیلم جدید کارگردان «شور عشق»
مرداد ماه کلید میخورد

مشکل مالی «نفوذ» حل شده است


با اشاره به جهتگیری برنامه خانواده شبکه
یک پیرامون رونق تولید ملی ،گفت :معموال
در برنامههای خانواده ،کارهای هنری زنان
کارآفرین به نمایش گذاش��ته میش��ود ،به
همی��ن خاطر تصمیم گرفتی��م با همکاری
معاونت فرهنگی هنری ش��هرداری تهران،
ای��ن فعالیت های هنری صرفا یک آموزش
نباشد و به منحصه ظهور و فروش برسد.وی
تاکید کرد :در کش��ور ما اگر کسی بخواهد
کاری را ش��روع کند باید کفش آهنی به پا
کند و حدود یک تا شش سال دوندگی کند.
ما برای اینکه این مشکل را حل کنیم رفت
موانع صدور مجوز بود که ریاست جمهوری
کش��ور و رئیس قوه قضائیه و وزارت اقتصاد
در این باره به می��دان آمدند و اولین تعامل
رس��انه با به��ش اقتصاد ب��ه منحصه بروز
رسید.
 فرمول یک و معرفی چهره مردمی


وی ادامه داد :برنام��ه فرمول یک با همان
رویک��رد معرفی چهره مردمی س��ال به کار
خود ادامه خواهد داد و از االن دوستان برای
نوروز  99خیز برداش��ته اند و اصوال مهمان
هایی که از االن در برنامه حضور دارند برای
چهره مردمی سال کاندید خواهند شد.مدیر
شبکه یک گفت :برنامه های مسجد محوری
ادامه خواهد داشت و دو برنامه شبستان و در
امتداد فلق به کار خ��ود ادامه خواهند داد و

همین ام��روز نیز با س��ازمان های مختلف
مانن��د س��ازمان تبلیغات اس�لامی ،کانون
های فرهنگی هنری مس��اجد و  ....پیرامون
ظرفیت رسانه و مسجد جلسه داریم.

 احیای بخش کودک با بازگش�ت مرضیه

برومند

زین العابدین با اش��اره ب��ه مدت زمان یک
س��اله حضور خود در ش��بکه یک گفت :در
ش��بکه یک ما ت��ا حد زیادی ب��ا محدویت
ش��بکه مواجه هس��تیم و مختصات جدول
پخش شبکه یک متفاوت تر است .اما تالش
کردی��م در گام اول تغییراتی در برنامه های
شبانگاهی داش��تیم و کنتراکتور شبانه یک
هم بخش سرگرمی داش��ته باشد .در ادامه
تغییرات دو مس��ابقه بزن یک و س��بقت را
خواهیم داشت ،که در حال حاضر در مراحل
انتخاب مجری هستیم ،همچینن با مرضیه
برومند در پی طراحی کاری عروسکی به نام
مدرسه دوستان هستیم که در کنار تولیدات
برنامه های اجتماعی کاری عروسکی روی
آنتن ببریم.
 87متر جلوی دوربین می رود


زین العابدین به تولیدات سریال شبکه یک
اشاره کرد و گفت :ما توافق قطعی با سریال
پایتخ��ت کردیم و برای ن��وروز  99به روی
آنتن خواهد رس��ید و برای رمضان  99هم
سریال نون.خ را خواهیم داشت و در تابستان

 99س��ریال  87متر کیانوش عیاری را روی
آنت��ن خواهیم برد.وی اضافه کرد :س��ریال
های پس از آزادی ،محکومین ،دردانههای
خلی��ج فارس و چن��د راه را داریم .همچنین
با فریدون جیرانی در پی تولید سریال پاییز
تنهایی برای شبکه یک سیما هستیم.
وی در بخ��ش دیگر درباره بودجه س��ریال
کیانوش عیاری که تولید آن به دلیل مسائل
مالی متوقف ش��ده اس��ت ،بیان کرد:بودجه
سریال ها در س��یمافیلم براورد می شود در
یک سال گذشته مش��کالتی داشتیم و کار
عیاری مدتی متوقف ش��د البت��ه حدود 70
درص��د از آن تصویربرداری ش��ده اس��ت و
در چن��د روز اینده مش��کل بودجه حل می
ش��ود .توقف و تعطیل شدن س��ریال برای
دو ط��رف ضرر دارد و ما متاس��ف هس��تیم
چنین خس��ارتی پیش می آید.زین العابدین
همچنین درباره س��ریال “الف ویژه” نیز که
مدت��ی ب��ه کارگردانی کمال تبری��زی وارد
پروس��ه تصویربرداری و بعد متوقف ش��د،
گفت :مس��ائل تولیدی این سریال از شبکه
یک به سیمافیلم منتقل شده است .بازنویسی
فیلمنامه انجام شده است و باقی مراحل باید
از طریق سیمافیلم اطالع رسانی شود.مدیر
ش��بکه یک س��یما در بخش دیگری از این
نشست خبری درباره ادامه «ثریا» و انتقادات
برخی از مس��ئوالن ب��ه برنامههای پایش و

زینالعابدین درباره مش��کل مالی مجموعه
تلویزیونی «نفوذ» خاطرنش��ان کرد :سریال
«نف��وذ» که ب��رای چهل س��الگی انقالب
اسالمی آماده میش��د و قرار بود دهه فجر
سال گذش��ته به طور کامل روی آنتن برود
به دلیل گستردگی و توسعه کار  10قسمت
آن تحت عنوان «خ��ط تماس» روی آنتن
رف��ت و ق��دری مش��کالت مال��ی کار این
سریال را به تعویق انداخت .اما خبرهایی از
سیمافیلم شنیدم که مشکل مالی این سریال
تلویزیونی حل شده و کاندیدای اصلی دهه
امسال تلویزیون است.وی اضافه کرد:
فجر
ِ
«الف دزفول» عنوان سریال دیگر تلویزیون
اس��ت که آماده هس��تیم برآورد آن از سوی
سیمافیلم انجام شود و مراحل پیش تولید و
تولید را از تابستان امسال آغاز کند.
 ایرانگرد  4در حال تولید


مدیر ش��بکه یک س��یما در خصوص تولید
مجموع��ه جدی��د ایرانگ��رد ،تأکی��د کرد:
ایرانگرد 4پروژه بس��یار س��نگینی اس��ت و
کار آن بیش از یک س��ال طول میکش��د.
به همین خاطر ن��وروز  1400برای نمایش
از تلویزیون آماده میش��ود .امسال در نوروز
 99م��ی توانی��م از تصاویر طی س��ال 98
بهره ببری��م و ایرانگرد ب��رای نوروز 1400
روی آنت��ن خواه��د رفت .یک مس��تند هم
ب��ا موضوع گردش��گری و طبیعتگردی در
حال تولید داریم تا ایرانگرد برس��د .این کار
فاخر و طاقتفرسایی است که امیدواریم به
نوروز برسد.

جدیدترین فیلم بلند س��ینمایی نادر مقدس،
مرداد ماه امس��ال ب��ا قص��های جوانانه کلید
میخورد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
فیلم سینمایی «شاه ماهی» به کارگردانی نادر
مقدس و تهیه کنندگی افسانه منادی هم اکنون
در مرحله پیش تولید اس��ت و مرداد  ۹۸کلید
میخورد«.شاه ماهی» داستان تارا و دوستانش
است که در آس��تانه ورود به دانشگاه هستند؛
آنه��ا برای حل بحران عطا ،دوس��ت دوران
کودکیشان سفر پر ماجرایی را آغاز میکنند ...
فیلمنامه این فیلم به قلم افسانه منادی است و
لوکیشنهای آن از جنگلها و جادههای شمال
تا خیابانهای ته��ران خواهد بود.نادر مقدس
کارگردان فیلم سینمایی «شور عشق» که با
آن فیلم نقش پررنگی در به ش��هرت رسیدن
بهرام رادان و مهناز افشار داشت ،تصمیم دارد
همچون گذش��ته از بازیگران نوجوان و جوان
آموزش دیده و مس��تعد که تاکن��ون بر پرده
س��ینما ظاهر نشده اند ،اس��تفاده کند.مقدس
معتقد است سینما در عرصه بازیگری به نفس
ت��ازه نیاز دارد تا بتواند از تکرار فاصله بگیرد و
مخاطبان جوان بیشتری را جذب سینما کند.
آغاز تدوین زنبور کارگر

اسعدی :نمیخواستم مصطفی زمانی در فیلم «جیب بر خیابان جنوبی» بازی کند

کارگردان فیلم سینمایی «درخونگاه» گفت :من در انتخاب
بازیگر با اجبار یک گزینه را قبول کردم که به فیلم دومم
«جی��ب بر خیابان جنوبی» بر میگردد ،مصطفی زمانی
نقش اول فیلم را بازی میکرد در صورتی که وی انتخاب
چهارم من هم نبود.
سیاوش اس��عدی کارگردان سینما در گفتوگو با میزان
اظهار داشت :من طی سالهای گذشته زیاد پر کار نبودهام
و هیچ وقت هم عجلهای برای فیلمسازی نداشته و ندارم،
اما از همان ابتدای کار وس��واس زی��ادی برای انتخاب
بازیگران داش��تم« ،حوالی اتوب��ان»« ،جیب بر خیابان
جنوبی» و «درخونگاه» س��ه اثری هس��تند که در آنها

سابقه انتخاب اجباری بازیگر را داشتهام

سعی بر انتخاب درست بازیگران را داشتم.کارگردان فیلم
سینمایی«درخونگاه»دربارهتاثیرتهیهکنندگانبرانتخاب
بازیگر تاکید کرد :گاهی در سینما اتفاق میافتد که تاثیر
تهیه کننده و حتی اسپانسر در انتخاب نقشها و بازیگران
از کارگردان بیشتر است ،در چنین شرایطی بدون شک
نمی توان تاثیری که مد نظر کارگردان است را در نقشها
پیدا کرد .وی در همین رابطه اضافه کرد :خوش��بختانه
در آخرین فیلم خود «درخونگاه» ،تهیه کننده بیشترین
همکاری را با من داشت و بازیگران اثر همانهایی بودند
که از ابتدا در نظر داشتم ،انتخاب بازیگر اتفاق جذاب و در
عین حال عجیبی است ،به هنگام نگارش یا مطالعه متن

بی وقفه نام بازیگر مناسب آن نقش در ذهن شما نقش
می بندد و همین عاملی می شود تا شما فرد دیگری را
برای اثر نخواهی��د .کارگردانی فیلم «حوالی اتوبان» در
مورد ترکیب بازیگران آخرین س��اخته خود تاکید کرد :از
نظر من انتخابهایم در فیلم «درخونگاه» بهترین های
ممک��ن بود و این اتفاق در بازخوردهای تماش��اگران در
جش��نواره فیلم فجر و نظر دوستان به خوبی نمایان بود،
البته این را هم بگویم که من همیش��ه نتوانستم بازیگر
مورد عالق��هام را در تمامی آثار انتخاب کنم .وی درباره
مش��کل انتخاب بازیگ��ر در آثار س��ینمایی اذعان کرد:
همیشه در انتخاب بازیگر اوضاع به وفق مراد کارگردان

نیس��ت و خود من هم س��ابقه انتخابهای اجباری و یا
بد را داش��تهام ،به عنوان مثال در فیلم اولم حوالی اتوبان
برخی از بازیگران انتخاب من نبودند و از حضورشان در
اثر راضی نبودم.اسعدی با اشاره به حضور مصطفی زمانی
در فیلم «جیب بر خیابان جنوبی» خاطرنشان کرد :نمونه
دیگ��ری که من در انتخاب بازیگر با اجبار یک گزینه را
قب��ول کردم به فیلم دومم «جیب بر خیابان جنوبی» بر
می گردد که «مصطفی زمانی» نقش اول فیلم را بازی
کرد در صورتی که وی انتخاب چهارم من هم نبود ،من
از ابتدا برای آن نقش حامد بهداد را می خواستم اما بنا به
دالیلی این اتفاق نیفتاد.

به بهانه اکران فیلم جدید خسرو معصومی؛

فیل��م کار کثیف بعد از س��ه روز اک��ران و با
پایان رسیدن افتتاحیه خود با فروشی معادل
بیست و چهار میلیون تومان بدترین افتتاحیه
تابستان را به نام خود ثبت کرده و هم اکنون
قعر جدول فروش در طول س��ال جدید را به
		
خود اختصاص داده است.
به گ��زارش میزان ،آخرین س��اخته خس��رو
معصومی کارگردان س��ینما بعد از حضور در
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نزدیک
به دو سال تاخیر ،اکران در سینماهای کشور را
از چهارشنبه هفته گذشته آغاز کرده است.فیلم
سینمایی “کار کثیف” بعد از سه روز اکران و
با پایان رسیدن افتتاحیه خود با فروشی معادل
بیست و چهار میلیون تومان بدترین افتتاحیه
تابستان را به نام خود ثبت کرده و هم اکنون
قعر جدول فروش در طول س��ال جدید را به

شکست سنگین فیلم «کار کثیف» در گیشه

خود اختصاص داده است.فیلم سینمایی “کار
کثیف” به نویس��ندگی و کارگردانی “خسرو
معصومی” که نخستین بار در سی و ششمین
جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد ،این فیلم
در زم��ان خود نیز با نقدهای منفی بس��یاری
روبرو شد.این فیلم با سوژه قرار دادن معضل
بی��کاری در ابتدا به امر س��راغ اتفاق نس��بت ًا
مناسبی رفته اما این ایده در طرح باقی مانده
و در میان دیالوگ ها و اتفاقات نامنسجم فیلم
کام ً
ال به حاشیه رانده شده است.
«کار کثی��ف” مضمونی اجتماع��ی دارد و به
موض��وع کار و مهاجرت می پ��ردازد .در این
فیل��م پدرام ش��ریفی نق��ش اول را بر عهده
داش��ته و درگیر مشکالت و خالفکاری های
اجتماعی می شود و به همین دلیل مشکالت
فراوان��ی روبروی وی قرار می گیرد.فیلم تازه

خسرو معصومی مشکالت بسیار زیادی دارد
که از جمله مهم ترین آنها می توان به انتخاب
لوکشین های صرف ًا زیبا اشاره کرد .معصومی
اصرار دارد فیلم خود را در فضاهای باز بگیرد
ام��ا منطق اینگونه فضاه��ا را فراموش کرده
اس��ت.بخش های ایران فیلم کام ً
ال در یکی
از شهرهای شمالی گرگان می گذرد اما جالب
آن که هیچکدام از شخصیت های حاضر در
فیلم که کم هم نیس��تند به زبان محلی آن

منطقه صحبت نمی کنند .انگار که یک عده
از تهران به آن محل رفته و کل ش��هر را در
دس��ت گرفته اند.این اتفاق در حالی می افتد
که خس��رو معصومی در نشست خبری فیلم
کار کثیف در قبال این اش��تباه گفت که من
به لهجه در فیلم اعتقاد ندارم و می خواهم با
ای��ن روش فیلم را جهانی کنم .جوابی کام ً
ال
سلیقه ای که از منطق سینما کام ً
ال دور است.
یکی دیگر از نق��اط ضعف فیلم معصومی را
باید ب��زرگ کردن مش��کالت نامی��د .فیلم
معصومی گره نسبت ًا کوچکی خلق کرده اما به
زور می خواهد این اتفاق را بزرگ جلوه دهد
تا مخاطب با فیلم همراه شود.در بخش هایی
از فیلم با تکرار رها شدن کودک توسط پدر و
مادر مخاطب مطمئن می شود که اتفاقی در
راه است و به نوعی اتفاق در همان لحظات لو

می رود.از جمله مهم ترین سوژه های اکران
این فیلم سینمایی می توان به حضور زنده یاد
لوون هفتوان بازیگر مطرح سینمای ایران در
س��الیان اخیر اشاره کرد .وی برای آخرین بار
در فیلم کار کثیف طعم اکران عموم را پس از
درگذشت خود تجربه خواهد کرد.یکی دیگر
از مش��کالت بزرگی که معصومی فراموش
کرده این اس��ت که پایان بن��دی یک اثر با
حادث��ه کام ً
ال ضعف فیلمنامه را می رس��اند.
این ضعف آنقدر زیاد است که نشان می دهد
فیلمنامه نویس برای همان گره شلی که به
وجود آورده راه حلی ندارد.رسم عاشق کشی،
تاب��و ،خرس ،پ��ر پرواز ،جایی در دور دس��ت
و دلباخته از جمله آثار س��ینمایی اس��ت که
خس��رو معصومی کارگردانی آنها را بر عهده
داشته است.

با پایان بی��ش از  30درص��د از فیلمبرداری
فیلم س��ینمایی «زنبور کارگر» ،س��ه بازیگر
دیگر جلوی دوربین رفتند.ب��ه گزارش ایلنا،
فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «زنبور کارگر»
به نویسندگی سعید نعمت اهلل و تهیهکنندگی
و کارگردانی افشین صادقی چندی پیش در
تهران آغاز ش��ده و همچن��ان در حال انجام
است .حس��ین مهری ،س��تایش موسوی و
مجید ن��وروزی ب��ه تازگی جل��وی دوربین
رفتهاند .مهری پیش از این در س��ریال «زیر
هش��ت» و نوروزی نیز در س��ریال «لبخند
رخس��اره» از نوش��تههای س��عید نعمت اهلل
بازی داش��تهاند .خشایار موحدیان نیز تدوین
همزمان فیلم را آغاز کرده اس��ت.حمید فرخ
نژاد ،ش��بنم مقدمی ،س��عید آقاخانی ،حسین
مه��ری ،علیرض��ا آرا ،مارال فرج��اد ،مجید
نوروزی ،ستایش موسوی و  ...پگاه آهنگرانی
گروه بازیگران متفاوت این درام اجتماعی را
تش��کیل میدهند.در خالصه قصه این فیلم
آمده اس��ت :بیوک که سالها پیش زنش را
ب��ه دلیل اهمال پزش��کی از دس��ت داده ،در
نزاعی کشته میش��ود .حاال دختر او درصدد
قصاص قاتل اس��ت .در این میان تنها شاهد،
دوست دختر قاتل است…«زنبور کارگر» بعد
از «حوال��ی اتوبان» و «طاووسهای بی پر»،
سومین فیلم سینمایی سعید نعمت اهلل در مقام
سناریست به شمار میرود .افشین صادقی نیز
دو فیلم سینمایی «داشتن و نداشتن» و «مقلد
ش��یطان» و بیش از  30فیلم تلویزیونی را در
جایگاه کارگردان در کارنامه خود دارد« .مقلد
شیطان» در زمان اکران در سال  89نقدهای
مثبتی از سوی منتقدان گرفت.

