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با  4مدعی اصلی اسکار بهترین پویانمایی آشنا شوید

تلویزیون

رقابت «وودی»« ،باز» و رفقا

علیفر :نباید محرومیتم
رسانهای میشد
علیرضا علیفر از رسانهای شدن خبر محرومیتش
از گزارشگری مسابقات فوتبال در شبکه ورزش و
اعتراضهابهبازگشتاوبهعرصهگزارشگریانتقاد
کرده است .علیرضا علیفر در گفتوگو با ایسنا با
اشاره به این که در همهجای دنیا اگر تشویق و تنبیه
نباشد،کارهمبهبودینخواهدداشت،تصریحکرد:
«در خصوص محرومیت خودم هم هیچ اعتراضی
ندارم .در آیند ه هم نمیتوانم بی اشتباه باشم نه من
و نه همکاران دیگرم .صد درصد اشتباه میکنیم،
منتهااشتباهیراکهداشتیمنبایدباردومتکرارکنیم
و مجازات و محرومیت باید باشد ،منتها رسانهای
کردنآنرانمیپسندم».علیفردربار هبازگشتخود
پس از محرومیتی که در پی اشتباه در حین گزارش
دیدار تیمهای رئال مادرید و لوانته ،صورت گرفته
بود ،اظهار کرد« :من  ۲۵سال است قدیمی ترین
گزارشگر فوتبال در تلویزیون هستم .اگر بخواهم
بشمارمبیشاز ۲۵تا ۳۰بارمحرومشدم.برایهمه
گزارشگرانپیشمیآید.درهم هنهادهاوسازمانها
ممکناستاینمحرومیتوجودداشتهباشدمنتها
رسانهاینمیشود».
سینمای جهان

گالیههایپلیس
از«متریشیشونیم

اکــــران فــیــلــم «مــتــری شــی ـشونــیــم» به
کارگردانی سعید روستایی ،مدتی است
به پایان رسیده امــا درروزهـــای اخیر به
بهانههای مختلف خبرساز بــوده است.
تازهترین خبری که باعث شده نام این فیلم
مطرح شود ،صحبتهای مجتبی رشوند
مدیرعامل موسسه ناجی هنر اســت .او
با اشاره به فیلم و سریال «بوی بــاران» ،از
تصویری که این آثار از پلیس نشان دادهاند،
انتقاد کرده و حتی بعضی از آنها را خالف
واقعیت دانسته است.
▪این بازداشتگاه نیست

خاطرات رئیس افبیآی سریال
میشود
سـاخت مینی سـریالی بر مبنـای خاطـرات رئیس
سـابق افبیآی در دسـتور کار قـرار گرفت.
بـه گـزارش مهـر ،مینیسـریالی بـر پایـه کتـاب
خاطـرات رئیـس قبلـی سـازمان ا فبـیآی،
جیمـز کومـی بـا عنـوان «یـک وفـاداری اعظمتـر»
در حـال سـاخت اسـت و حـاال بازیگـران اصلـی
انتخـاب شـدهاند .در این سـریال برندن گلیسـون
نقـش «دونالـد ترامـپ» را ایفـا میکنـد .در کتـاب
خاطـرات سـال  ۲۰۱۸کومـی صحبتهـای
بسـیاری از ترامـپ شـده اسـت .جـف دنیلـز بازیگر
بـا سـابقه تلویزیـون هـم نقـش «کومـی» را ایفـا
میکنـد .فیلـم بـرداری ایـن مینیسـریال چهـار
قسـمتی از نوامبـر آغـاز میشـود .ایـن کتـاب کـه
در آوریـل  ۲۰۱۸توسـط نشـر فلتآیـرون بوکـس
منتشـر شـد ،بـه ایـن دلیـل بـا ایـن عنـوان منتشـر
شـده کـه دونالـد ترامـپ میخواسـت کومـی بـه او
تعهد وفـاداری بدهـد .کومی توسـط بـاراک اوباما
رئیسجمهـور سـابق آمریـکا در سـال  ۲۰۱۳بـه
عنـوان رئیـس افبـیآی انتخـاب و کمتـر از یـک
سـال پـس از رئیسجمهور شـدن ترامپ توسـط او
از ایـن پسـت اخـراج شـد.

بعضی نکاتی که از لحاظ قضایی مورد
انتقاد رشوند قرار گرفته ،قبال در جشنواره
فجر هم از سوی قاضی محمد شهریاری
معاون دادســتــان و سرپرست دادســرای
جنایی ،به آن اشاره شده بود .یکی از این
مــوارد مربوط به بازداشتگاهی است که
متهم  12ساله در کنار دیگر متهمان
نگهداری میشود که در واقعیت چنین
نیست .رشوند با اشــاره به ایــن سکانس
گفته« :ما اصـ ً
ا بازداشتگاه این چنینی
نداریم ،بازداشتگاهها رده سنی دارد و یک
بچه و قاتل و قاچاقچی نمی توانند در یک
بازداشتگاه باشند ».او وضعیت بازداشتگاه
را مطابق با واقعیت ندانسته و توضیح داده:
«در هیچ بازداشتگاهی شما نمیتوانید
دست شویی پیدا کنید و این تعداد آدم را در
هیچ زندانی در بازداشتگاهی با این ابعاد
نگه نمیدارند و معموال به محیطهای باز با
انواع نگهداریهای بهداشتی میبرند».
او با اشاره به سکانس دیگری گفته« :پلیس
حق ندارد هیچ فردی را ولو این که مجرم
هم باشد به سمت دستگاه بادی اسکنر هل
بدهد و این منع قانونی دارد .فقط میتواند
اگر انجام نداد یکی2 ،ساعت او را نگه دارد
تا اگر چیزی در معدهاش است ،تخلیه کند

»

اما این جا برعکس اتفاق افتاده و اگر این
پالن را یک فرد خارجی ببیند ،میتواند
بگوید این اقدام ناقض حقوق بشر است».
▪عذاب یک خانواده از حضور پلیس

مدیرعامل موسسه ناجی هنر در بخشی
دیگر از سخنانش این گونه از سازندگان
«متری شیشونیم» گالیه کــرده است:
«مث ً
ال زجر دادن زن «رضا مرادی» ،وقتی
ســگ مـیآیــد ســراغــش را مــا نمیدیدیم
بهتر بــود .یا نباید بد شــدن حــال بچهها
را در همان پــان میدیدیم .بچه آینده
کشور است و گناهی ندارد .چرا تصور او
از پلیس را باید خراب کنیم ،پلیس باید
حافظ خانواده باشد و ما در آن صحنهها
کنار خانه «رضا مرادی» استرس و عذاب
یک زن و بچه را از حضور پلیس میبینیم که
تصویر همه بچهها را درباره پلیس مخدوش
می کند .رفتار پلیس بــرای یک کودک
میشود ایجاد ارعاب و ترس و به هم زدن
آرامش یک خانواده .در حالی که ماجرا از
این قرار است که پلیس تا وقتی در حد زیاد
و نزدیک به یقین ،مطمئن نباشد وارد خانه
کسی نمیشود که آن خانه را به هم بریزد و
دنبال مواد بگردد».
یکی دیگر از نکاتی که مورد توجه مخاطبان
قرار گرفت ،این بود که تماشاگر در فیلم
تصویری از پلیس میبیند که تا حاال مشابه
آن را در فیلم یا سریالی ندیده .اما به هر
حال جمال ساداتیان تهیهکننده فیلم
است و تعامالتی میتواند انجام دهد که از
دست همه تهیهکنندگان ساخته نیست.
فرزاد مؤتمن قبال از این تفاوت با عنوان
«رانت» یاد کرده و گفته بود که در خصوص
نمایش پلیس در فیلمش با تذکراتی روبهرو
میشود و برای دریافت پروانه نمایش باید
اصالحیهها را رعایت کند اما چطور در
«متری شیشونیم» این طور نیست؟

کمکم به فصل جوایز سینمای جهان نزدیک
میشویم و برترین فیلمهای سال  ،2019رخ
یهایمنتقدانورسانههای
مینمایند.پیشبین 
معتبر سینمایی که بیشتر از هر چیز بر جایزه
اسکار به عنوان مهمترین جایزه و پایانبخش
فصل جوایز تأکید دارنـــد ،در شاخه بهترین
پویانماییبلند،ازیکرقابتتنگاتنگمیانچند
اثر شاخص خبر میدهد .در ادامــه پیشبینی
ایندیوایر را از چهار محصولی میخوانید که
بخت بیشتری برای کسب جایزه اسکار بهترین
پویانماییدارند؛بااینتوضیحکهفیلم«شیرشاه»
کهباتکنیکواقعیتمجازیساختهشده،طبق
تصمیم شرکت ســازنــده (دیــزنــی) ،به عنوان
یک فیلم در اسکار شرکت خواهد کرد ،نه یک
پویانمایی.
▪فونان

پویانمایی فرانسوی «فونان» درباره یک زن اهل
کامبوج است که به دنبال فرزند گم شدهاش
میگردد که در میانه شورش خمرهای سرخ ،به
زور از او گرفتهاند .فیلم در جشنواره بینالمللی
انسی  ،2018مهمترین روی ــداد پویانمایی
سال،جایزهبهترینفیلمبلندراگرفتهاست.
«فونان»ازمنتقداننمره 79گرفتهو
هنوزاکرانعمومیگستردهای
نداشته اســت .برنیس بــژو و
لــویــی گـــارل هنرپیشههای
مـــشـــهـــور فــــرانــــســــوی ،از
صداپیشههایاینفیلم
هستند.
▪چگونه اژدهای
خـــود را تربیت
کــنــیــم :دنــیــای
پنهان

پویانمایی جدید
سری«چگونهاژدهای
خود را تربیت کنیم» باز هم
توسط دین دبلوا کارگردان
دو فیلم قبلی نوشته و
کارگردانی شده است.

ایناثرادام هماجراجوییهای«هیکاپ»استکه
اینبارچندسالبزرگترشدهوتصمیممیگیرد
دنیایپنهانراپیداکند.فیلم 520میلیوندالر
در گیشه فروش داشته و دهمین فیلم پرفروش
اکرانشده در سال  2019است .با این حال از
نظر منتقدان نمره  71را گرفته که نسبت به دو
فیلمقبلی( 74و)76کمیکمتراست.
▪من بدنم را از دست دادم

برنده جایزه بهترین پویانمایی جشنواره انسی
،2019دیگرمحصولدارایشانسبرایکسب
عنوان بهترین پویانمایی سال است« .من بدنم
را از دست دادم» محصول فرانسه ،در جشنواره
انسی جایزه بهترین فیلم از نظر تماشاگران را
نیزکسبکردهاست.فیلمداستانیک«دست»
را روایــت میکند که از آزمایشگاه تشریح فرار
میکند و میخواهد دوباره بدنش را پیدا کند.
هنوزمنتقدانآمریکاییچندانیفیلمراندیدهاند
که به آن نمره بدهند اما فیلم در نمایش خود
در جشنواره کن  ،2019با استقبال منتقدان
اروپایی مواجه شده است .این فیلم را نتفلیکس
توزیعخواهدکرد.
▪داستاناسباببازی4

مــاجــراهــای «وودی» و «بـــاز» کــه معرف
حضورتان هست .محصول جدید پیکسار که
قسمت قبلی آن با اسکار بهترین پویانمایی
بــدرقــه شــد ،امــســال بخت بیشتری بــرای
نامزدی دارد .در «داستان اسبا ببازی
 »4یک اسبا ببازی جدید اضافه شده
که با نوعی بحران هویت روبهروست
و هــمــراه بــا «وودی»« ،ب ــاز» و بقیه
اسبا بباز یها ،یک سفر را آغاز
میکنند .فیلم نمره خوب  84را
از مــنــتــقــدان گرفته
و در گیشه نیز با
اســتــقــبــال
تماشاگران،
یــک میلیارد
دالر فــــروش
داشته است.

چهره ها و خبر ها
از بهرام بیضایی در مراسم «چله
عشق» تجلیل می شود .در این
مراسم که با هــدف تجلیل از
خالقان آثــار ماندگار در حوزه
عــاشــورا بــرگــزار م ـیشــود ،از
محمود فرشچیان نیز تجلیل خواهد شد.
شهاب حسینی از چهارشنبه
هفته آیــنــده بــا اولــیــن فیلم
امــیــرحــســیــن ت ــراب ــی ب ــه نــام
«هــزارتــو» ،روی پــرده سینما
حضور خواهد داشــت .ساره
بیات و پژمان جمشیدی از دیگر
بازیگران این فیلم هستند.
رضا میرکریمی جایزه بهترین
کــارگــردانــی را از جشنواره
بینالمللی فیلم سلیمانیه،
بـــرای فیلم «قــصــر شیرین»
دریــافــت کـــرده اســـت .او در
جشنواره فیلم شانگهای نیز این جایزه را از آن
خود کرده بود.
بــابــک حــمــیــدیــان ای ــن روزه ــا
مشغول بازی در فیلم «روز بلوا»
کــاری از بهروز شعیبی است.
او اکنون دو فیلم «مسخرهباز»
هــمــایــون غـــنـــیزاده و «ســال
دوم دانــشــکــده مـــن» رســول
صدرعاملی را روی پرده دارد.
سحر دولتشاهی که مدتی است
حضورکم رنگیدرسینماداشته،
در حــال ایفای نقش در سریال
«قورباغه»اثرهومنسیدیاست.
اوآخرینبارفیلم«رضا»رادرگروه
هنروتجربهرویپردهداشت.

حضوردارند.

......

امــیــن تــــارخ در اولــیــن تجربه
حضور در شبکه نمایش خانگی،
مشغول بازی در سریال «آقازاده»
به کارگردانی بهرنگ توفیقی
است.نیکیکریمی،امینحیایی
و مهدی سلطانی در این سریال

