
گروه ســینما و تلویزیون -الیو اکشــن »هرج و مرج فضایی ۲« توانست بر 
خالف انتظار ها فروش خوبی داشته باشد و در این هفته »بیوه سیاه« را به رتبه دوم 

بفرستد.
در اتفاقی غیر منتظره الیو اکشــن »هرج و مرج فضایی: یک میراث جدید« 
که لبرون جیمز بازیکن حرفه ای بســکتبال آمریکایی در آن نقش آفرینی کرده و با 
شخصیت های انیمیشنی کارتون لونی همراه شده است، ۳۱.۶ میلیون دالر فروش 
داشت و توانست فیلم ابرقهرمانی »بیوه سیاه« را پشت سر بگذارد.این فیلم که دنباله 
اثری از کمپانی برادران وارنر در سال ۱۹۹۶ است، فراتر از انتظار ها عمل کرده. در 
ابتدا پیش بینی می شد این فیلم در سه روز ابتدایی اکران خود حدود ۲۰ میلیون دالر 
بفروشد. منتقدان از این فیلم استقبال نکرده اند و امتیاز ۳۱ درصد از سوی آن ها برای 
فیلم ثبت شده، اما از طرفی مخاطبان سینمایی این فیلم را دوست داشته اند و طبق 
نظرسنجی سینماسکور، تماشاگران به این فیلم امتیاز A داده اند.»هرج و مرج فضایی 
۲« در بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ سینمای در آمریکای شمالی اکران شده و در سرویس 
نمایش آنالین HBO Max نیز بدون پرداخت هزینه اضافه ای برای مشترکان در 
دسترس بوده است. این عملکرد فراتر از انتظار »هرج و مرج فضایی ۲« باعث شد که 
فیلم »بیوه سیاه« محصول ابرقهرمانی دیزنی و مارول که هفته گذشته صدرنشین شده 
بود، به جایگاه دوم سقوط کند. این فیلم ابرقهرمانی با بازی اسکارلت جوهانسون 
در این هفته ۲۶.۳ میلیون دالر فروخته و نســبت به هفته گذشــته کاهش فروش 
۶۷ درصدی داشــته است. تاکنون این فیلم در آمریکا ۱۳۱ میلیون دالر و در گیشه 
جهانی ۲۶۴ میلیون دالر فروش داشته است. اگرچه این میزان از فروش با توجه به 
اســتاندارد های دوران پاندمی، آمار مطلوبی به نظر می رسد، اما قطعا برای اثری که 
۲۰۰ میلیون دالر بودجه ساخت داشته مناسب نخواهد بود. البته استقبال از این فیلم 
در سرویس نمایش آنالین دیزنی پالس نیز خوب بوده و دیزنی هفته پیش اعالم 
کرد که »بیوه ســیاه« در دیزنی پالس ۶۰ میلیون دالر فروخته. دیزنی این آمار را در 
هفته دوم بروزرسانی نکرده است. به تازگی نیز سینماداران آمریکایی به این موضوع 
واکنش نشان داده و دیزنی را بابت اینکه »بیوه سیاه« را به طور همزمان در سرویس 
هاس نمایش آنالین و ســینما اکران کرده مورد انتقاد قرار دادند. آن ها معتقدند که 
این تصمیم باعث افت فروش فیلم در سینما ها و همینطور افزایش قاچاق فیلم شده 
اســت.در جایگاه سوم گیشه این هفته »اتاق فرار ۲« سونی که به تازگی اکران شده 
قرار گرفته است. این فیلم با فروش ۸.۸ میلیون دالری باالتر از »سریع و خشن ۹« 

با ۷.۶ میلیون دالر دیده می شود.

»هرج و مرج فضایی ۲« 
فیلم ابرقهرمانی مارول را در گیشه شکست داد
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گروه سینما و تلویزیون- قرن 
۲۱ دوران طالیی فیلم های اکشن بود. 
اما متاسفانه در دوران طالیی فیلم های 
اکشــن هم عناوینی وجود دارند که 
آنقدر که باید مورد توجه تماشاگران 
قرار نگرفتند و به اندازه ای که لیاقت 

داشتند هم دیده نشده اند.
فیلم های اکشن مسیر دشواری 
برای تبدیل شدن به عناوینی محبوب 
و دوست داشتنی ندارند. از آن جایی 
که عامه پسندترین تماشاگران سینما 
هم فیلم های اکشن را تماشا می کنند 
بنابراین هر فیلم اکشــنی حتی پیش 
از اکــران هم می توانــد یک عنوان 
موفق و محبوب باشــد. اما متاسفانه 
عناوینی در ژانر اکشــن وجود دارند 
که با وجود همــه جذابیت هایی که 
نمایش داده اند چنــدان مورد توجه 
قرار نگرفته اند. تعــداد این عناوین 
در میان فیلم های اکشــن قرن ۲۱ هم 
انــدک به نظر نمی رســد. فیلم های 
اکشــن آثاری نیســتند که به راحتی 
مــورد توجه منتقدان جدی ســینما 
قرار بگیرند. بنابراین آثاری هم وجود 
دارند که باوجود همه صالحیت ها در 
نهایت در ســطح و اندازه ای که باید 
تحسین نمی شوند. در ادامه می توانید 
بــا بهترین فیلم های اکشــن قرن ۲۱ 
که به اندازه لیاقتشــان دیده نشده اند، 
آشنا شوید. عناوینی دوست داشتنی، 
جــذاب و خیره کننده که حتی برای 
جدی ترین هواداران ژانر اکشــن هم 

گم نام به نظر می رسند.
سواران عدالت

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰
این که فیلمی در ســال ۲۰۲۱ 
اکران شود و خیلی سریع وارد لیست 
طوالنی بهترین فیلم های اکشن قرن 
۲۱ شود که مورد توجه قرار نگرفته اند 
تقریبا غیرممکن است. اما در دنیایی 
که شیوع ویروس کرونا زندگی را به 

غیرعادی ترین شــکل ممکن تبدیل 
کرده، هیچ اتفاقی غیرممکن نیست. 
»ســواران عدالت« احتمــاال یکی از 
بهترین اکشــن های ســال باشد که 
اصال مورد توجه قرار نگرفته و الیق 
تحسین های بیشتری به نظر می رسد. 
این فیلم که در میان ژانرهای گوناگون 
سینمایی حرکت می کند یک کمدی 
اکشــن تراژدیک است که تماشاگر 
را در داســتان خیره کننــده اش غرق 

می کند.
خالصه داستان: سربازی غمگین 
و زخم خورده ای که همسرش را در 
یک حادثه ی بمب گذاری از دســت 
داده به همراه گروهی از مردانی که در 
شرایطی مشابه با خودش به ایستگاه 
آخر رســیده اند به دنبال سرنخ هایی 
است تا قاتالن همسرش را پیدا کند.

بیبی راننده
نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

کارگــردان  رایــت  ادگار 
شناخته شــده ای است که بسیاری از 
اهالی ســینما او را با فیلم هایی مانند 
»پایــان دنیا« و »اســکات پلگریم در 
برابــر دنیا« به یاد می آورند در ســال 
۲۰۱۷ یکی از متفاوت ترین فیلم های 
کارنامــه کاری اش را اکــران کرد که 
هنوز هم آن طور که باید مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. اگرچه این فیلم 
یکی از شــگفتی های گیشه در سال 
۲۰۱۷ بود اما منتقدان باور دارند »بیبی 
راننده« باید بیشــتر تحسین می شد. 
فیلمی که شاید ناشــناخته  باشد اما 
ارزش  تماشــاکردن را دارد. این فیلم 
که یکی از بهترین فیلم های اکشــن 
قرن ۲۱ هم لقب می گیرد، دنباله ای را 
در دست ساخت دارد که می تواند به 
بزرگ شدن جهان سینمایی اش کمک 

کند.
خالصه داســتان: پسری به نام 
بیبــی عاشــق دختری به نــام دبورا 

می شود که شغل مشکوکی دارد. بیبی 
دوست دارد همیشــه در کنار دبورا 
باشــد اما مشکل اساسی آن است که 
دبورا شــغل بیش از حد مشکوکی 
دارد. بــا این حال بیبی این چالش را 
می پذیــرد و تصمیم می گیرد در کنار 
او کار کنــد. بنابرایــن وقتی بیبی به 
خودش می آید به این نتیجه می رسد 
برای مجموعه ای کار می کند که تنها 

به سرقت های بزرگ مشغول است. 
رییس دیوانه ی او، ممکن است بیبی 

را درگیر دردسرهای بزرگی کند.
بروزرسانی 

نمره منتقدان: ۸۸ از ۱۰۰
اســتودیو بالم هاوس بیشــتر 
به دلیل ســاخت فیلم های ترسناک 
شــهرت پیدا کرده امــا آن ها با فیلم 
»بروزرســانی« نشــان دادنــد کــه 
توانایی هــای خیره کننــده ای که در 
ســاخت فیلم های اکشن دارند. این 

اکشــن آخرالزمانی که رنگ و بوی 
یــک انتقــام خونین را بــه خودش 
گرفته یکی از بهترین فیلم های اکشن 
قرن ۲۱ اســت که چندان مورد توجه 
قرار نگرفتــه و به همین دلیل لیاقت 
تحسین بیشتری دارد. لوگان مارشال، 
بازیگــر نه چندان شناخته شــده اما 
توانمند فیلم های اکشن ستاره اصلی 

»بروزرسانی« است.

خالصه داســتان: مردی که در 
دنیایی فنــاوری زده زندگی می کند، 
ارتبــاط خوبی بــا تکنولوژی های 
نوظهور ندارد. اما اتفاقی رخ می دهد 
کــه باعث می شــود همســر او به 
فجیع ترین شکل ممکن کشته شود. 
بنابراین او بدن خود را در اختیار یک 
هوش مصنوعی پیشرفته قرار می دهد 
تا قاتالن همسر دوست داشتنی اش را 

پیدا کند.
انتقامجو

نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰
»انتقامجو« یک اکشن واقع گرای 
بی بدیل است که هرگز دوست ندارد 
تماشــاگرش را ســاده لوح در نظر 
بگیرد. به همین دلیل برای ثانیه به ثانیه 
داستانی که ارائه می کند، برنامه دارد و 
یکی از متمایزترین اکشن های چند 
سال اخیر است. این فیلم نه به اندازه 
عناوین مجموعه »جان ویک« بیش از 

حد اکشن ظاهر می شود و نه به اندازه 
درام های هیجان انگیز چند سال اخیر 
اندکی خســته کننده به نظر می رسد. 
»انتقامجو« یک شاهکار مستقل است 
کــه حد خودش را به خوبی می داند. 
به همین دلیل یکی از بهترین فیلم های 
اکشن قرن ۲۱ است که فراموش شده 

است.
خالصــه داســتان: کیــن یک 
زندانی مجرم اســت که برای عیادت 
از مــادرش، زنــدان را ترک می کند. 

او موفق می شــود پلیس هــا را تنها 
بگذارد و از بازگشت دوباره به پشت 
میله های زندان فرار کند. اما وقتی در 
یک رستوران خاطرات زندگی اش را 
بازگو می کند، ناگهان متوجه می شود 
حقایق تلخی وجود دارد که او از آن ها 

بی اطالع بوده است.
تندرست

نمره منتقدان: ۸۰ از ۱۰۰

ژان کلــود ون دام در شــرایطی 
مشــابه با سیلوستر استالونه و آرنولد 
شــوارزنگر یکی از اســاطیر زنده ی 
سینمای اکشن است. متاسفانه او در 
چند ســال اخیر، صرفا در فیلم های 
ضعیــف حاضر بــوده و عنوان قابل 
دفاعی در کارنامه اش نداشــته است. 
اما »تندرست« متفاوت ترین فیلم چند 
سال اخیر ون دام لقب می گیرد. فیلم 
»تندرســت« احتماال یکی از معدود 
فیلم های اکشــن تاریخ سینما باشد 

که منتقدان آن را بیشتر از تماشاگران 
دوســت داشــته اند و به همین دلیل 
چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 
اما یکی از بهترین فیلم های اکشن قرن 
۲۱ است که متاسفانه به حاشیه رانده 
شده و فراموش شده به نظر می رسد.

خالصه داستان: نگهبانی در یک 
درگیری راهی زندان می شود. او حاال 
باید با پلیــس همکاری کند تا هم از 
زندان آزاد شــود و هم حق حضانت 

دختر کوچکش را به دست بیاورد.
هنری جان سخت

نمره منتقدان: ۵۱ از ۱۰۰
ایــن کــه دوربیــن در برابــر 
چشــم های شــخصیت اصلی قرار 
بگیرد، پدیده ای اســت که بیش تر در 
بازی های ویدیویی اول شخص دیده 
می شود. اما فیلم »هنری جان سخت« 
این نحوه فیلم برداری را به زیباترین 
و هیجان انگیزتریــن شــکل ممکن 
وارد سینما کرده تا همه آن چه از یک 
اکشن متفاوت انتظار داریم را فراهم 
کند. این فیلم با روایتی ساده اما سرشار 
از پیچیده گی گویی از دنیای بازی های 
کامپیوتری وارد سینما شده روایتش 
را از زاویه نگاه اول شــخص نمایش 
می دهد و این بزرگ ترین تفاوت آن 
با همه فیلم های اکشــن تاریخ سینما 
است. بخش عظیمی از جذابیت های 
همیشگی فیلم های اکشن با روایت 
متفاوت این فیلم، زیر سوال می رود. 
به همین دلیــل منتقدان واکنش های 
چندان مثبتی به این فیلم هیجان انگیز 
نداشتند و آن را بیشتر از آن که خالق 
بداننــد، متفاوت تعریــف کردند. 
امــا باز هم دلیــل قانع کننده ای برای 
جذاب نبودن »هنری جان ســخت« 
وجود ندارد. »هنری جان سخت« به 
معنای واقعی کلمه الیق تحسین های 
بیشــتری بود که هرگز به آن ها دست 

پیدا نکرد.

خالصه داســتان: هنــری احیا 
شــده و از مرگ نجات پیدا کرده اما 
حافظه اش را از دســت داده است. در 
شرایطی که او به دنبال کشف هویت 
خودش می گردد باید همسرش را هم 
نجات دهد. همسر هنری توسط یک 
دیکتاتور دیوانه جنگ گروگان گرفته 

شده و در آستانه مرگ قرار دارد.
امپراطوری آتش

نمره منتقدان: ۴۲ از ۱۰۰
این اکشــن آخرالزمانی ایده ای 
بســیار عظیمی را دنبــال می کرد که 
دسترســی به آن با بودجه ۶۰ میلیون 
دالری اندک بعید به نظر می رســید. 
به همین دلیل تماشاگران وسواسی و 
بادقت فیلم نمی توانند ارتباط خوبی 
با آن برقرار کنند چون در بســیاری 
از ســکانس ها محدودیت های مالی 
به چشــم می آیند. بــه همین دلیل 
»امپراطوری آتش« با وجود هنرنمایی 
بازیگــران شناخته شــده ای ماننــد 
کریستین بیل و متئو مک کانهی مورد 
توجه منتقــدان قرار نگرفت و حتی 
فروش قابل قبولی هم کســب نکرد. 
اما تماشای این فیلم که می تواند یکی 
از بهترین اکشــن های فراموش شده 
قرن ۲۱ باشد هنوز هم جذاب است.

خالصــه داســتان: کودکی به 
نام کوین ناخواســته باعث بیداری 
اژدهایی مخوف می شود. اژدها باعث 
مرگ بســیاری از جمله مادر کوین 
شده و خیلی زود همه دنیا به تسخیر 
اژدهای غول پیکــر درآمده و جهان 
برای همیشــه تغییر می کند. سال ها 
پــس از ویرانی کــره زمین، کوین و 
تنها بازماندگان نسل بشر در یک قلعه 
قدیمی پنهان شده اند اما با یک غریبه 
و همکارانش رو به رو می شــوند که 
ادعا می کنند شکارچی اژدها هستند. 
آیا کابوس تلخ اژدهای بیدارشــده به 

پایان می رسد؟

گروه ســینما و تلویزیون-  در 
فاصلــه ۲۹ تیر تا ۷ مــرداد و دو عید 
بــزرگ قربان تــا غدیر،جشــنواره 
فیلم های سینمایی »عید تا عید« شبکه 
آی فیلم برگزار می شود که طی آن، هر 
شــب یک فیلم سینمایی در گونه طنز 
و اجتماعی برای نمایش در حدفاصل 
این دو مناســبت بزرگ اسالمی پیش 

بینی شده است.
طنز آینه بغل با بازی محمدرضا 
گلزار، جواد عزتی، یکتا ناصر، نازنین 
بیاتی و مه لقا باقری، داستان پسری به نام 
مرتضی است که در گاراژ کار می کند و 
به مناسبت سالگرد نامزدی اش از گاراژ 
ماشین گران قیمتی را امانتی برمی دارد 
و این، اول دردسرهای این زوج است.
این فیلم ســینمایی به کارگردانی 
منوچهر هادی، قرار اســت سه شــنبه 

شــب، ۲۹ تیر، ســاعت ۲۳:۳۰ روی 
آنتن برود.

لونه زنبور بــه کارگردانی برزو 
نیک نژاد و نویسندگی محسن کیایی، 
دومین فیلم ســینمایی این جشنواره 
است که چهارشنبه ، سی ام تیر، ساعت 

۲۳:۳۰ روی آنتن می رود.
پژمان جمشیدی، محسن کیایی، 
هومن برق نورد، بهاره کیان افشــار و 
رعنا آزادی ور در این فیلم ســینمایی 

بازی کرده اند.
رسوایی۲ مســعود ده نمکی هم 
پنجشــنبه شــب، مصادف با ۳۱ تیر 
پخش می شــود. اکبر عبدی به همراه 
سحر قریشــی، محمدرضا شریفی نیا، 
امیر نوری، مهران رجبی و... در این اثر 

نقش آفرینی کرده است.
کمدی خــوب، بــد، جلف به 

کارگردانی پیمان قاسم خانی و با بازی 
پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حمید 
فرخ نژاد، ویشکا آسایش و... جمعه، در 
اولین روز از مردادماه، ســاعت ۲۳:۳۰ 

راهی آنتن آی فیلم می شود.
این فیلم سینمایی در سی وپنجمین 
جشنواره فیلم فجر، بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران شد.
ســوغات فرنگ بــه کارگردانی 
کامران قدکچیان و با بازی رامبد جوان، 
شیال خداداد و مجید صالحی، پنجمین 
فیلم جشنواره عید تا عید آی فیلم است 
که شــنبه دوم مرداد به نمایش گذاشته 

خواهد شد. 
آپارتمــان شــماره ۱۳ نیــز به 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی یــداهلل 
صمدی، نویســندگی حسن قلی زاده 
و علیرضا خمســه ساخته سال ۱۳۶۹ 

است که یکشنبه سوم مرداد از آی فیلم 
فارسی پخش می شود.

در این فیلم می بینید: ماشــاءاهلل 
ایرانمنــش از کرمــان راهی پایتخت 
می شــود تا ارث پدری اش، آپارتمان 
شــماره ۱۳ را بفروشــد و کارگاه 
تراشــکاری کارفرمــای خــود را در 
زادگاهــش خریــداری و بــا دختر 
محبوبــش ازدواج کند؛ اما آپارتمان به 
دلیل وجود ساکنان مجتمع که آدم های 

بدقلقی هستند فروش نمی رود.
علیرضا خمسه، زنده یاد جمشید 
اسماعیل خانی، کتایون ریاحی، زنده یاد 
سیروس گرجستانی، زنده یاد ابراهیم  
آبــادی، زنده یادصدیقه کیانفر و... در 

این فیلم سینمایی هنرنمایی کرده اند.
ســینمایی  فیلــم  همچنیــن 
دهه هفتــادی پاک باخته به کارگردانی 
غالمحســین لطفی هفتمین فیلم این 
جشــنواره است که دوشــنبه ۴ مرداد 

راهی آنتن می شود.
در ایــن فیلــم طنــز پربازیگر، 
چهره هایــی همچون اکبــر عبدی، 
علیرضا خمســه و مرحــوم حمیده 

خیرآبادی نقش آفرینی کرده اند.
فیلم کمــدی اجتماعی خجالت 
نکش محصول سال ۱۳۹۶ نیز سه شنبه 
شــب، مقارن با ۵ مردادماه، ســاعت 

۲۳:۳۰ راهی آنتن خواهد شد.
ایــن فیلم داســتان زندگی زن و 

شوهری را روایت می کند که با داشتن 
پســر و عروس، در میان سالی بچه دار 

می شوند.
خجالت نکش را رضا مقصودی 
کارگردانی کرده و  احمد مهرانفر، شبنم 
مقدمی، ســام درخشانی، لیندا کیانی، 
الناز حبیبی و شهره لرستانی بازیگران 

آن هستند.
دختر شــیرینی فروش محصول 
۱۳۸۰ بــه نویســندگی و کارگردانی 

ایرج طهماســب نیز چهارشنبه ششم 
مرداد راهی خانه های آی فیلمی ها در 

سراسر کشور خواهد شد.
در این فیلم ســینمایی، پســر و 
دختر دو خانــواده قصد ازدواج دارند 
ولی ۲۰ ســال اســت به دلیل دخالت 
خانواده هایشــان موفّــق بــه این کار 

نشده اند.

حمید جبلی، ایرج طهماســب، 
فاطمه معتمد آریا، ثریا قاسمی، سعید 
پیردوســت و... بازیگــران این فیلم 

سینمایی اند.
خواســتگار محترم آخرین فیلم 
این جشــنواره اســت که پنجشنبه، ۷ 

مرداد، ساعت ۲۲ پخش می شود.
این فیلم سینمایی محصول سال 

۱۳۸۵ به کارگردانی داود موثقی است 
و نگین صدق گویا، فرهاد آئیش، گوهر 
خیراندیش، یوسف تیموری و... در آن 

ایفای نقش کرده اند.
بر اساس این گزارش، بازپخش 
این فیلم های سینمایی در ساعت های 
۰۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ روز بعد پخش خواهد 

بود.

جشنواره سینمایی آی فیلم از قربان تا غدیر؛

پخش ۱۰ فیلم کمدی و اجتماعی
بینندگان شبکه آی فیلم در فاصله دو عید بزرگ قربان تا غدیر،

 به تماشای ۱۰ فیلم از سینمای ایران می نشینند.

گروه سینما و تلویزیون-جوانک 
عاشــقی بود که دلش می خواست به 
فضای دوبالژ و گویندگی راه پیدا کند 
ولی مگر در عصر طالیی دوبله ایران و 
با آن همه اسطوره هایی که در این حوزه 
فعال بودنــد، راهیابی به فضای دوبله 
کار ســاده ای بود، خسرو شکیبایی در 
سرآغاز جوانی چنین وضعیتی داشت.

این جوانک عاشــق البته ویژگی 
دیگری هم داشت، »سین« و »شین« اش 
می زد، چیزی که نزد همه اســتادان فن 
بیان و بازیگــری، نقطه ضعفی بود که 
باید برطرف می شد ولی شگفت اینکه 
او همیــن نقطه ضعف را به نقطه قوت 
و یکی از ویژگی های دوست داشــتنی 
خود بدل کرد. خسرو شکیبایی چنین 
بازیگری بود. ۲۸ تیر ماه ســیزدهمین 
سالروز درگذشــت خسرو شکیبایی 
اســت. به همین انگیزه با رضا بابک که 
در سال های دورتر با شکیبایی همکاری 

و دوستی داشته، هم کالم شده ایم.
بابک در گفتگوی نه چندان بلند 
خود با ایسنا گوشه هایی از فعالیت های 
شکیبایی می گوید که شاید کمتر شنیده 
باشــیم.   روایــت او را از ســال های 
آغازین ورود شکیبایی به فضای هنری 

می خوانیم: 
»خسرو دانشجوی دکتر کوثر نبود. 
او با ما دوست بود و مدام با یکدیگر در 
تماس بودیم. دکتر محمد کوثر که یکی 
از بزرگ ترین استادان تئاتر ما بود و در 
دوره طالیی دنشکده هنرهای زیبا جزو 
استادان این دانشکده بود، وقتی آن همه 
اشتیاق را در خسرو دید، او را دعوت به 
کار کرد و این چنین بود که ما در تله تئاتر 

»هنری چهارم« با هم همبازی شــدیم. 
نمایشی تلویزیونی که دکتر کوثر خود 
آن را کارگردانی کرد. در آن مقطع آقای 
داود رشیدی مدیر گروه فیلم و سریال 
تلویزیون بود و تالش بسیاری داشت 
برای زنده نگه داشــتن و تکامل تئاتر 
تلویزیونی. ما هم در همان دوره نمایش 
»هنری چهــارم« را کار کردیم. زمانی 
که اســتادانی مانند حمید سمندریان 
و اســماعیل شــنگله و ... مسئولیت 
انتخاب نمایشنامه ها را برای تولید تئاتر 
تلویزیونی بر عهده داشتند. این تله تئاتر 
هم به صورت ســیاه و سفید ضبط شد 
و سال بعد تلویزیون رنگی شد.«بابک 
ادامه می دهد: »خســرو تالش گر بود، 
باهــوش بود، او بــرای ورود به دنیای 
بازیگری کوشــش بسیار کرد. از صفر 
آغاز کرد، حتی از نظر مالی بنیه چندان 
قدرتمندی نداشــت ولی او پر از شور 
و عشــق و البته تالش و کوشش بود.ما 
نسل عاشقی بودیم و استادان توانمندی 
هم داشــتیم. بخت با ما یــار بود که با 
بزرگانی ماننــد دکتر کوثر کار کردیم. 
تمرین های او آنچنان ســنگین بود که 
سالن تمرین از عرق ما خیس می شد تا 
جایی که ناچار بودیم زمین را تی بزنیم 
که از لیزی اش، ُسر نخوریم. دکتر کوثر 
استاد بسیار خاصی بود. ما هم به دنبال 
شیوه های نوین هنر بودیم. او از بدن و 
حرکت اغاز می کرد و به متن می رسید. 
شنیده ام که شیوه تدریس او هنوز هم به 

کار گرفته می شود.«

اما همه عشــق خسرو شکیبایی 
جوان، بازیگری نبــود. او برای ورود 
به گویندگــی و دوبالژ هم قرار و آرام 
نداشــت. بابک دربــاره عالقه مندی 
خسرو شــکیبایی به دوبله می گوید: 
با آن همه گوینــدگان حنجره طالیی 
و در آن دوره کــه دوبلــه ایران در اوج 
بود، راهیابی به این حوزه آســان نبود. 
اینها بــه کنار، به خســرو ایراد گرفته 
بودند که »ســین« و »شین« اش می زد و 
این یک نقطه ضعف بود ولی خسرو با 
هوشمندی تمام همین ویژگی را به نفع 
نقش، رنگ آمیزی شخصیت و زیبایی 
کالم و گفتارش به کار بست. بیان او با 
همین ویژگی شیرین شده بود. او چنین 

کارهایی انجام می داد.
رضا بابک درباره ورود شکیبایی به 
سینما نیز چنین می گوید: »من و خسرو 
دوست مشــترکی داشتیم که در رادیو 
فعــال بود. معموال در خانه او یکدیگر 
را می دیدیم. خســرو بســیار دوست 
می داشــت به ســینما هم راه پیدا کند. 
چند سالی بعد از شروع کار ما در تئاتر، 
برای بازی در فیلمی قرارداد بسته بودم 
ولی پروژه عقب افتاد و من هم مشغول 
کار دیگری شدم. بعد از چند ماه دوباره 
تماس گرفتند و گفتند قرارداد تازه ای 
می بندیم که گفتــم در پروژه دیگری 
مشغول شــده ام. روزی خسرو برای 
دیدنم بــه واحد نمایــش آمد، همان 
جایــی که بعدها ما را اخراج کردند. از 
من پرسید چرا بازی در آن پروژه را قبول 

نکرده ام. ماجرا را برایش توضیح دادم. 
قسمم داد که مشکل دیگری نداشته ام 
که گفتم چنین چیزی نبوده و بعد گفت 
»با من صحبت کرده اند و می دانم قبل 
از مــن به تو گفته بودند. باید به تو خبر 
می دادم و از تو اجازه می گرفتم.« او این 
اندازه با معرفت بود. اما حاال به راحتی 
زیــراب همکاران خــود را می زنند و 
برای اینکه خودشــان یا دوستان شان 

در پروژه ای بــازی کنند، برای 
بازیگری که در گروه شان نیست 
چنان حاشیه سازی می کنند که 
از کار کنار گذاشته شود. ولی 
آن دوره ارتباط هــا ســالم و 

صمیمانه بود.«
»آن روز هم من و خســرو 
صحبــت کردیــم و او در فیلم 

»شــکار« بازی کرد، کار مجید 
جوانمرد که فیلم خوبی هم از 
آب درآمد. پرویز پرستویی 
دیگر بازیگر این فیلم بود که 
در تئاتر عضو گروه »کوچ« 

بهزاد فراهانی بود.
خسرو بعد از ورود 
به ســینما بیشتر در این 

عرصه فعالیت کرد. 
نقش های درخشان 
زیادی به او سپرده 
شــد و خســرو 

هــم واقعــا خوب 
بود. می دانســت 
چگونــه نقش را 

رنگ آمیزی کند، از کالم، حرکات بدن و 
اشیاء کمک می گرفت تا نقش را هر چه 
بیشتر دیدنی کند. او خیلی تالش کرد 
تا به جایگاهی شایسته در هنر ما دست 
پیدا کند و تالشش هم به خوبی به ثمر 
نشســت.«بابک در جستجوی خسرو 
شکیبایی در سال های دور به یاد دیگر 
هم قطاران خود نیز می افتد و می گوید: 
شما از من خواسته اید درباره 
کنیم  صحبت  خسرو 
ولی ناخوداگاه به یاد 

پرویز هم افتاده ام؛ پرویز فنی زاده که او 
هم بازیگر درخشانی بود. ما بازیگران 
خوب زیادی داشته ایم و داریم، سعید 
پورصمیمی، اکبر زنجان پور، ایرج راد 
و ... بســیاری دیگر که حافظه ام یاری 
نمی کند تا در لحظه نام شان را بگویم. 
خوشــحالم که در نســل جدید هم 
بازیگران درخشــان بسیاری داریم که 
خیلی رو به جلو هســتند ولی همیشه 
افسوسم این اســت که چرا در هنر ما 
نقش هایی مانند نقش آنتونی هاپکینز در 
فیلم »پدر« نوشته نمی شود. بازیگران ما 
می توانند چنین نقش هایی بازی کنند و 
ای کاش این فرصت به آنان داده شود.« 
خسرو شــکیبایی زاده هفتم فروردین 
ســال ۱۳۲۳ در تهران بــود که در ۱۹ 
سالگی برای اولین بار روی صحنه تئاتر 
رفت و بعدتر به عضویت گروه هنر ملی 
به سرپرستی عباس جوانمرد درآمد. او 
در نمایش هایی همچون »ســنگ و 
سرنا«،»شــب بیست و یکم«،»بیا تا 
گل برافشانیم«،»شاهزاده و گدا« 
و ... بــازی کرد.نقش آفرینــی 
هماننــد  فیلم هایــی  در  او 
»ســارا«،  »هامون«،»پری«، 
»یــک بار برای همیشــه«، 
»درد مشــترک«، »کیمیا«، 
»اتوبوس شــب« و ... نیز 
تلویزیونی  مجموعه های 
»روزی روزگاری«،» خانه 
ســبز«، »وکالی جوان«، 
»کوچــک  »مــدرس«، 
جنگلی«،»کاکتوس« و ... 
برای تماشاگران سینما و 

تلویزیون خاطره انگیز است.

وقتی »سین« و »شین« نقطه قوت خسرو شکیبایی شد

بهترین فیلم های اکشن قرن ۲۱ که دیده نشده اند

برای سالروز درگذشت بازیگر خاطره ساز؛

در فاصله ۲۹ تیر تا ۷ مرداد و دو عید بزرگ قربان تا غدیر،جشنواره 
فیلم های سینمایی »عید تا عید« شبکه آی فیلم برگزار می شود که طی 
آن، هر شب یک فیلم سینمایی در گونه طنز و اجتماعی برای نمایش 
در حدفاصل این دو مناسبت بزرگ اسالمی پیش بینی شده است.
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