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سینما و تلویزیون
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گروه سینما و تلویزیون -فصل
جدید برنامه دورهمی ،دست فرمون،
چهل تیکه ،ادامه سری هفتم خندوانه،
شــبکه کوچک ویتامین خ و نسیم آوا
مجدد به جدول پخش شبکه نشاط و
سرگرمی میآیند و از عناوین جدید
تهمتن ،ایستگاه و مامور ویژه رونمایی
می شود.
ســری جدید برنامه دورهمی
در ادامــه فصــل قبل و بــا حضور
عالقــه مندان به شــرکت در چالش
جــذاب این برنامه آغاز میشــود و
داوطلبان شــرکت دراین مجموعه با
گذر از مراحل راستیآزمایی ،جهت
رقابت به این دورهمی متفاوت وارد
میشوند.
خندوانه نیز با آمادگی و کســب
سالمتی عوامل و دســت اندرکاران
پــس از ابتال به بیمــاری کرونا ،خود
را برای حضور مجدد در شبکه نسیم
آماده میکند .در ابتدای شــروع این
دوره بــا یادآوری حضور عزیزانی که
میهمان خندوانه بودند و دیگر در جمع

ما نیســتند از جمله زنده یاد فتحعلی
اویســی ،حمید رضا صــدر ،پرویز
پورحســینی ،حســین عرفانی و.....
پخش جدیــد را آغاز میکند .بر این
اساس این دو برنامه ساعت  ۲۳طبق
روال گذشته پخش میشوند.
فصل سوم مسابقه دست فرمون
با تغییرات چشم گیر نسبت به  ۲فصل
گذشــته به ویژه در نحــوه برگزاری
مسابقات شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۱
با شعار آرامش در خیابان ،هیجان در
پیســت میهمان دیدگان عالقمندان
به این رشــته ورزشــی خواهد بود.
حواشــی و بخشهای دیدنی ضبط
برنامه و مسابقه در بسته مثبت دست
فرمونَ ،ش جمعه ها ساعت  ۱۹روی
آنتنش میرود.
در ایــن فصل موتورســواران
حاضر در مسابقه به شکل حرفهایتر
و بــا تمرینــات و آموزشهــای
کارشناس موتورســواری برنامه ،در
قالب گروههای امدادی وارد پیســت
میشوند.

گروه سینما و تلویزیون -فیلمهایی که
درباره فضا ساخته شدهاند ،زیاد هستند ،اما
تعداد کمی از آنها وجود دارد که به واقعیت
نزدیکباشند.
هالیوود در زمینه صحت علمی شهرت
زیــادی ندارد و این اشــکالی ندارد .وظیفه
اصلی یک فیلم باید ســرگرمی با بیان یک
داســتان جذاب باشد ،نه این که یک کتاب
درسی با صفحه نمایش بزرگ باشد.
البتــه وقتی علم به حدی نادیده گرفته
شود که یک فیلم به طرز خندهداری غیرقابل
باور شــود ،آن وقت مشکلســاز میشود.
فهرســت این فیلمها به احتمــال زیاد کل
اینترنت را پر میکند ،زیرا سفینههای فضایی
از یک کهکشــان دیگر در فاصله یک روز
حرکت میکنند و لیزرها گلولهای درخشان
را به ســمت بیگانگان شبه انساننما شلیک
میکننــد .بنابراین ،بیاییــد از فیلمهایی که
درست کار میکنند ،تجلیل کنیم؛ فیلمهایی
که بدون کنــار گذاشــتن واقعیت علمی
میتوانند یــک اثر خوب به جای بگذارند.
در ادامه پنج فیلم فضایی نزدیک به واقعیت
ما وجود دارد.
 – ۵تأثیر عمیق
تاریخ اکران ۸ :می ۱۹۹۸
کارگردان :میمی لدر
بازیگــران :رابــرت دووال ،تیا
لئونی و الیا وود
فیلمهایــی درباره فاجعه ،به ندرت ،با

بازگشت «دورهمی» و
«خندوانه» به آنتن شبکه نسیم
همزمان با ماه ربیع االول جدول پخش شبکه نسیم با برنامههای متنوع چیدمان میشود .ادامه فصل هفتم «خندوانه»
و سری جدید «دورهمی» از جمله برنامههای شاخص این شبکه در فصل پاییز است.

چهل تیکه سری پنجم ،با دعوت
از نقش آفرینان خاطرات شیرین ،در
فصــل جدیــد میزبــان هنرمندان و
چهرههای شاخص و موثر این حوزه
خواهد بود.
ایــن برنامه که در حــال تولید
اســت به زودی از شبکه نسیم برای
دوستداران پخش می شود.
سریال عروسکی شبکه کوچک
در ژانر کمــدی ،موزیکال و فانتزی
از ابتدای شــهریور ماه به آنتن شبکه
نسیم آمد و توانست با سبکی متفاوت

در بیــن مخاطبــان و خانــواده های
جایگاه خوبی کســب کنــد .این اثر
که توسط مرکز پویانمایی صبا تولید
شــده ،روایت راه اندازی یک شبکه
تلویزیونی توسط تعدادی عروسک و
پســر جوانی به نام سهراب است که
عالقمندان به آن از این پس میتوانند
شــنبه تا ســه شنبه ســاعت  ۲۰این
مجموعه را به تماشا بنشینند.
ایستگاه با خاستگاه اجتماعی و
منطبق با اهداف این شبکه چهارشنبه
تا جمعه ســاعت  ۲۰بــه نمایش در

میآیــد .این مجموعه با مرور پرونده
هــای واقعی که در اثر بروز خشــم
منجــر به نــزاع و درگیری شــده در
فضای ترکیبی نمایشی و گفتگومحور
روایت میشود.
مامور ویژه دیگر پروژه شــبکه
نسیم اســت که با مشارکت معاونت
اجتماعی نیروی انتظامی به مناسبت
هفته ناجا تولید شده و عالقمندان به
این مســتند مسابقه می توانند ،بیننده
این رقابت جذاب نظامی چهارشنبه
تا جمعه ساعت  ۲۱باشند.

خندوانه با آمادگی و کســب ســامتی عوامل و دســت انــدرکاران پس از ابتال بــه بیماری کرونا،
خود را برای حضور مجدد در شــبکه نســیم آماده میکند .در ابتدای شــروع این دوره با یادآوری
حضــور عزیزانی کــه میهمان خندوانه بودند و دیگر در جمع ما نیســتند از جمله زنده یاد فتحعلی
اویســی ،حمید رضا صدر ،پرویز پورحســینی ،حســین عرفانی و .....پخش جدید را آغاز میکند.
مســابقه بزرگ تهمتن با هدف
تقویــت فرهنگ پهلوانــی ،ترویج
زندگی ســالم ،بــه زودی روی آنتن
شــبکه نســیم میرود .این مسابقه با
حضور  ۲۵۶ورزشکار در چهار گروه
در حال تولید اســت که با پراکندگی
قومی و جغرافیایی از سراســر کشور
به صورت خانوادگــی به این برنامه
آمدند تا با توانمندیهای جســمی،

قدرتی و تــوان هوازی با یکدیگر به
رقابت بپردازند.

 ۵فیلم فضایی نزدیک به واقعیت

دقت علمی خود را دچار مشکل میکنند ،به
درستی فرض میکنیم که اغلب تماشاگران
میخواهند ببینند که همه بازیگران جذاب با
گلولههای آتشین زنده ماندهاند .این سطح
جزئیات معتبر تأثیر عمیق را بیشتر چشمگیر
میکند .بر خالف حرکت ســیارک رقیب
خود در ســال  ،۹۸آرماگدون بزرگ مایکل
بــی« ،تأثیر عمیق» حقیقــت را در پیگیری
دنبالههــای جلوههای دیدنــی ،به تصویر
کشیده است.
در فیلم «تأثیر عمیق» ،یک ستاره شناس
آماتور نوجوان (الیا وود) یک ستاره دنبالهدار
رادرمسیربرخوردبازمینتشخیصمیدهد
و به زودی رئیس جمهور آمریکا (مورگان
فریمن) با متخصصان خود مشورت میکند
تا ببیند چه کاری میتوان انجام داد .پاســخ:
زیاد نیســت .بر خالف تشویق جهانگردان
آرماگدون ،تالش برای از بین بردن دنبالهدار

تاریخچه فیلمنامه؛ تغییر و تحول ستون اصلی
فیلمها در طی تاریخ سینما
گروه ســینما و تلویزیون -فیلمنامه به عنوان یک بخش مهم و محتوای
اصلی یک فیلم ،پیشرفت زیادی را طی تاریخ سینما تجربه کرده است.
اولین نمایش سینمایی تاریخ در سال  ۱۸۸۵اتفاق افتاد تا شاهد تولد هنری
جدید باشیم که اکنون به نام سینما شناخته میشود .پیش از این تالش میشد
که تصاویر به صورت متحرک نشان داده شوند ،اما این موضوع تا زمان برادران
لومیر که اولین فیلم را در فرانسه ساختند محقق نشد .در ابتدا این فیلمها چیزی
بیشتر از تعدادی تصویر نبودند که در واقع هدف اصلی نیز همین بود .این آثار را
میتوانیم مستندهای کوتاه بدانیم ،چرا که بسیار مختصر بودند و لحظاتی مستند
از زندگی روزمره را به تصویر میکشیدند؛ مثل تصاویری از کار کردن کارگران
در یک کارخانه و یا وارد شــدن یک قطار به ایســتگاه .یکی از اولین فیلمهای
تاریخ که دارای سناریو و فیلمنامه بود ،فیلم «جنگ بالش ها» در سال  ۱۸۹۷بود.
آغاز یک فیلمنامه واقعی
عنوان و توضیحات فیلمها تا آغاز قرن بیســتم به عنوان سناریوی یک اثر
استفاده میشد .تا جایی که سینما یک خالق جدید به نام ژرژ ملییس پیدا کرد و
نوآوریهاییدرشیوهروایتفیلمهاوفیلمسازیایجادشد.اودرواقعجلوههای
ویژه و مونتاژ را در ســینما پایه گذاری کرد .او همینطور اولین شخصی بود که
فیلمنامه اش به فیلمنامهای که در پروژههای امروزی مورد استفاده قرار میگیرد
شباهت زیادی داشت .به خصوص فیلم سینمایی «سفر به ماه» که در سال ۱۹۰۲
ساخته شد .ملییس در این فیلم داستان گروهی از فضانوردان را روایت میکند
که از طریق یک سفینه که به فضا پرتاب میشود ،به ماه سفر میکنند .این فیلم
تنها  ۱۴دقیقه زمان دارد و ژرژ ملییس برای آن  ۳۰خط دیالوگ نوشته بود که
شــامل توضیحات مرحلههای مختلف و همینطور جلوههای ویژه میشد .در
سال  ۱۹۰۳نیز یک پیشرفت مهم دیگر در هنر سینما به دست ادوین اس پورتر
در فیلم «ســرقت بزرگ قطار» رخ داد .فیلمی که برای اولین بار یک کارگردان
برای آن یک متن نوشته بود و برای هر لحظهای که از فیلم نمایش داده میشد،
مخاطب در پی آن یک متن کوتاه را نیز میدید.
افزایش استقبال و سرمایه گذاری روی فیلمنامهها
بعد از اینکه دو فیلم مذکور مورد اســتقبال قرار گرفتند و هنر سینما را در
سراسر جهان گسترش دادند ،درخواستها برای فیلم سینمایی افزایش پیدا کرد
و به طبع ،میزان تولیدات نیز بیشتر شد .به منظور افزایش سود آوری و فروش،
کمپانیهای تولید کننده فیلم باید تصمیمات مهمی میگرفتند که مهمترین آن
کاهش هزینهها با محدود کردن میزان سکانس فیلمها بود .در این برهه بود که
کارگردانها باید فیلمنامه و سناریوها را با دقت مینوشتند .با افزایش تولیدات،
سیستمی مثل هالیوود ایجاد شد که تعداد زیادی از فیلمها به طور همزمان تولید
میشدند.
فیلمهای صامت و صدادار
فیلمنامههای سینمایی ،همزمان با پیشرفت تجاری سینما در عصر صامت
به پیشرفت خود ادامه داد ،اما پس از آنکه اولین فیلم سینمایی ناطق سینما به نام
«خواننده جاز» در ســال  ۱۹۲۷منتشر شد پیشرفت فیلمنامه و سناریوها شدت
و سرعت بیشتری گرفت .از آن زمان دیگر سناریوها طرح اصلی فیلم نبودند و
لحظاتی که باید فیلمبرداری میشد و چگونگی فیلمبرداری آنها نیز در فیلمنامه
ذکر میشد .از همه مهمتر با ظهور فیلمهای ناطق ،ژانرهای سینمایی جدیدی نیز
ایجاد شد که از جمله ان میتوان به فیلمهای موزیکال اشاره کرد .فیلمهایی که
نیازمند همکاری مشترک میان اهنگسازها و فیلمنامه نویسها بود ،تا سناریویی
خلق شود که نه تنها از طریق تصاویر بلکه از طریق کلمات و موسیقی پیامی به
مخاطب منتقل شود .با این حال حتی هنوز هم با گذشت  ۱۲۰سال از آغاز به کار
و تولد سینما ،تغییرات و توسعههایی در زمینه فیلمنامه رخ میدهد.

تأثیر عمیق به طرز چشــمگیری شکست
میخورد و فیلم بیشــتر به این میپردازد که
چگونه با فاجعه کنار بیاییم تا اینکه چگونه از
آن جلوگیری کنیم.
علم فیلم در مورد یک ستاره دنبالهدار
بســیار محکم است و به خاطر صحنههای
اکشن ،تهدید را بیش از حد بزرگ نمیکند
و تا حد زیادی ،صحنههای تأثیرگذاری در
مورد تأثیــرات آن اندازه بر جو ،اقیانوسها
و شــهرهای کره زمین صادق است ،حتی
اگر دیــدن فرار فرودو از یک ســونامی با
یک موتورسیکلت یک قدم از واقعیت دور
است ،این فیلمی است که نیازی به واقعبینانه
بودن ندارد.
 – ۴بین ستارهای
تاریخ اکران ۷ :نوامبر ۲۰۱۴
کارگردان:کریستوفرنوالن
بازیگــران :متیو مک کاناهی ،آن

هاتوی و جسیکا چستین
جســتجوی خانهای جایگزین برای
بشریت اساس بسیاری از داستانهای علمی
تخیلی بوده است ،اما تعداد کمی از آنها به
اندازه ملودرام کوانتومی کریســتوفر نوالن،
«بین ســتارهای» به عنوان پایهای در فیزیک
نظری بوده است.
متیو مک کاناهــی در نقش جو کوپر،
یک فضانورد بــازی میکند که کار خود را
کنار گذاشــته است و به عنوان یک کشاورز
فعالیت میکند ،اما زمین در آیندهای نزدیک
قرار است به یک کاسه گرد از خاک خشک
تبدیــل شــود .دوران بازنشســتگی او به
پایان میرســد ،زیرا او برای یک مأموریت
آزمایشی در اعماق فضا برای یافتن سیارات
قابل سکونت جدید از طریق یک کرمچاله
به کار گرفته شده است.
اگرچه بسیاری از صحنهها مانند فینال

خیرهکنندهای که در اثر اثرات کاهنده چالهها
ایجاد شد ،کامال تئوریک است ،اما نوالن از
راه خود خارج شد تا مطمئن شود که حداقل
از نظریههای علمی واقعی استفاده میکند.
 – ۳تماس
تاریخ اکران ۱۱ :جوالی ۱۹۹۷
کارگردان :رابرت زمکیس
بازیگران :جودی فاســتر ،متیو
مک کاناهی و تام اسکریت
فیلــم «تمــاس» ،دقیقا ماننــد «بین
ستارهای» دارای بستری از علم است و یک
درام احساســی را نیز ایجاد میکند .در این
فیلم ،دانشمندان در جستجوی فرازمینیها
هســتند که پــروژهای با نــام ( )SETIرا
تشــکیل دادهاند .فیلم «تماس» در سالهای
اخیر الهامبخش بســیاری از فیلمهای دیگر
بوده است.
دکتر الی اروای بــرای برنامه SETI

در رصدخانــه  Areciboدر پورتوریکو
کار میکند .با راهنمایی علم و ارتباطات -با
رادیوی آماتور -توســط پدرش که در حال
حاضر فوت کرده اســت ،به انتشــار امواج
رادیویــی از فضا گوش میدهد ،به این امید
که شواهدی از زندگی بیگانگان پیدا کند.
 – ۲آپولو ۱۳
تاریخ اکران ۳۰ :ژوئن ۱۹۹۵
کارگردان :ران هاوارد
بازیگــران :تــام هنکــس ،بیل
پکستون و کوین بیکن
در حالی که «بین ستارهای» و «تماس»
از قوانیــن فیزیک اســتفاده بهینه کردهاند،
اثــر فوقالعاده ران هاوارد در ســال ،۱۹۹۵
«آپولو  »۱۳نیازی به چنین تحقیقات علمی
گستردهای نداشت و از زندگی واقعی برای
داستان خود استفاده کرد.
در  ۲۰ژوئیــه  ،۱۹۶۹فضانــورد جیم

ویتامیــن خ با فرمــی جدید و
بخش های متنوع شــنبه تا پنجشنبه
ســاعت  ۱۹و نســیم آوا در ادامه با
تغییرات در اجزای برنامه چهارشنبه
تا جمعه ساعت  ۲۲روی آنتن می
رود.

الول میزبان یک مهمانی خانگی اســت که
مهمانان اولین گامهای نیل آرمســترانگ در
ماه را از آپولو  ۱۱تماشا میکنند .پس از آن،
الول که در ماه دســامبر  ۱۹۶۸در آپولو  ۸به
دور ماه گردش کرده بود ،به همسرش مرلین
میگوید کــه او قصد دارد به ماه بازگردد تا
روی سطح آن قدم بزند.
 – ۱مریخی
تاریخ اکران ۲ :اکتبر ۲۰۱۵
کارگردان :ریدلی اسکات
بازیگران :مت دیمون ،جســیکا
چستین و کریستن ویگ
فیلــم «مریخی» به عنوان اولین فیلمی
است که بیشــتر از دیگر فیلمهای فضایی
به واقعیت نزدیک است .این فیلم بر اساس
یک رمان به همین نام ســاخته شــده است
و داســتان آن در سال  ۲۰۳۵اتفاق میافتد،
امــا چیزی که این فیلم را نســبت به دیگر
فیلمهای فضایی جدا میکند ،درخشــش
مت دیمون در آن اســت .در ســال ،۲۰۳۵
خدمــه مأموریــت  Ares IIIبه مریخ در
حال کاوش  Acidalia Planitiaدر روز
خورشیدی مریخ ( )solهستند .طوفان گرد
و غبار شدیدی سفینه مریخپیمای این تیم را
تهدید میکند .مأموریت با شکست مواجه
میشود ،اما با تخلیه خدمه ،فضانورد مارک
واتنی با آوار برخورد میکند .دورســنجی
از مانیتور زیســتی لباس او آسیب میبیند و
واتنی مرده فرض میشود.

نویسنده سریال مطرح کرد؛

اکران «قهرمان» اصغر فرهادی از  5آبان ماه

گروه سینما و تلویزیون  -فیلم
ســینمایی "قهرمان" آخرین ساخته
اصغــر فرهــادی از پنجم آبــان در
سینماهای سراسر کشــور اکران می
شود.
“خانه فیلم” پخش کننده داخلی
فیلم “قهرمان” زمــان اکران را پنجم
آبان ماه اعالم کرد.
“قهرمان” اولین بار در جشنواره
بیــن المللی فیلم کن  2021به نمایش
درآمد و ضمن کســب “جایزه بزرگ
” مورد استقبال تماشاگران و منتقدان
بین المللی قرار گرفت.
بازیگران این فیلم ،امیر جدیدی،
محســن تنابنده  ،ســحر گلدوست
 ،فرشــته صدرعرفایــی ،احســان
گودرزی،مریم شــاه داعی  ،علیرضا
جهاندیــده  ،فــرخ نوربخت  ،محمد
عاقبتــی  ،صالح کریمایی و ســارینا
فرهادی هستند.
اصغــر فرهادی ســاخت فیلم
های چون "جدایی نادر از ســیمین"،
"گذشــته"" ،درباره الی"" ،رقص در

غبار" و ...را در کارنامه هنری اش دارد
و دوباره اسکار را برای سینمای ایران
کسب کرده است.
در فیلم «قهرمان» ،رحیم با بازی
امیر جدیدی در واقع قهرمان داســتان
است که به دلیل عدم پرداخت بدهی
اش در زندان اســت .در حالی که او به
مرخصــی می آید ،زنی که او را خیلی
دوست دارد  ،رحیم را متقاعد می کند
بدهــی اش را از محل کیف پر از پولی
که او پیدا کرده ،پرداخت کند .تصمیم
رحیــم پیامدهایی را به همراه دارد که
او را به قهرمان داستان تبدیل می کند.
جامعه را بــا دیدن یک فیلم
قضاوت نمیکنم
اصغــر فرهــادی بــه تازگــی
مصاحبهای در ارتباط با فیلم جدیدش
بــا مجله ددالین انجام داده که در ادامه
می توانید آن را بخوانید؛
ددالین نوشــت :وقتــی اصغر
فرهــادی نویســنده-کارگردان
(کارگــردان فیلــم «جدایی») قصد
داشت داســتان فیلم جدیدش به نام

گروه سینما و تلویزیون -فیلم
ســینمایی «بی همه چیز» در نخستین
حضور بینالمللی خود در جشــنواره
بینالمللی فیلم ســائوپائولو در کشور
برزیل به نمایش گذاشته میشود.
چهل و پنجمین دوره جشنواره
بینالمللیفیلمسائوپائولوکهمهمترین
جشنواره آمریکای شمالی محسوب
میشــود ،امسال از  ۲۹مهر تا  ۱۲آبان
در برزیل برگزار میشــود و فیلم «بی
همه چیز» ســاخته محسن قرایی در
نخســتین نمایــش بینالمللی خود
میهمان این جشنواره خواهد بود« .بی
همه چیز» در ســی و نهمین جشنواره
فیلم فجر نمایش موفقی داشــت و در
 ۱۴شــاخه نیز نامزد کسب جایزه بود.
این فیلم برگرفته از نمایشنامه «مالقات
با بانوی سالخورده» نوشته «فریدریش
دورنمات» است و در خالصه داستان
آن آمده اســت :روســتایی دورافتاده

سالهاست که رونق پیشین را ندارد.
ســاکنین یا کوچ اجبــاری کردهاند یا
اگر ماندهاند در فقر و بدبختی به ســر
میبرند ،روستا اما مهمانی دارد…
پرویز پرســتویی ،هدیه تهرانی،
هادی حجــازی فر ،بــاران کوثری،
مهتاب نصیرپور ،پدرام شــریفی ،الله
مرزبان ،بابک کریمی ،فرید ســجادی

«قهرمــان» را بیان کنــد ،این ایده را
داشت که داستان فیلمش ،افت و خیز
مســیر زندگی یک مرد باشد که در اثر
یک اقدام ظاهرا ً کوچک ایجاد شــده
اســت .این فیلم در اولین نمایش در
جشنواره فیلم کن با پنج دقیقه تشویق
ایســتاده مخاطبان روبرو شد و در این
رویــداد جایزه بزرگ هیئت داوران را
گرفت.
اتفاقات فیلم در ایران رخ میدهد
و داستان رحیم (با بازی امیر جدیدی)،

فیلمی با بازی پرستویی ،هدیه تهرانی
و باران کوثری در راه برزیل

شرکت آریا اطلس کیش

حســینی ،زهیر یاری ،عیسی یوسفی
پور ،خســرو پسیانی ،مهدی صباغی،
عرفان ناصری ،محسن نوری ،مهران
وثوقی ،رویا بختیاری ،اسداهلل منجزی،
آسیه سلطانی ،نسیم فروغ ،سارا افشار،
امیر شــاه علی ،محمدمهدی بخشی
گروه بازیگــران «بی همــه چیز» را
تشکیل می دهند.

مردی که به دلیل بدهی به زندان افتاده
را دنبال میکند .رحیم در مرخصی دو
روزهای که از زندان میگیرد ،ســعی
میکنــد با بدهکار خود معامله کند تا
قسمتی از بدهی خود را پس دهد .یکی
از نزدیکان رحیم یک کیف دستی پر از
سکه طال پیدا میکند که ممکن است
زندگی آنها را متحــول کند ،اما همه
چیز طبق برنامه پیش نمیرود؛ زندگی
رحیم دچار مشکلی جدی میشود.
فرهادی در این مصاحبه با ددالین

گفت :هنگامی که شــروع به کار روی
فیلمنامه قهرمان کردم ،زمان زیادی به
طول انجامید .ایدههای زیادی به ذهنم
رســید .یکی از ایدههای اصلی که به
ذهنم رسید این ایده بود که شخصیت
اصلی فیلم صعود کنــد و باال برود و
سپس سقوط کند.
وی ادامه داد :چیزی که در مورد
این داستان برای من بسیار جالب است
این اســت که وقتی کسی کار خوبی
را انجام میدهد ،ما دیگر اجازه اشتباه
را از او میگیریــم .این افــراد دیگر
نمیتوانند هیچ اشتباهی انجام دهند و
باید همیشه مانند آن لحظه در زندگی
خود خوب باشند.
فرهادی در صحبت هایش اشاره
کرد که جلســات تمریــن بازیگری
فیلمش به دلیــل همه گیری ویروس
کرونا حدود  ۱۰ماه طول کشــیده ،اما
این موضوع به فیلم کمک زیادی کرده
اســت .او گفت :مثل دیگر فیلمهایم
قصد داشتم با بازیگران فیلم به مدت
سه یا چهار ماه تمرین داشته باشم ،اما

گــروه ســینما و تلویزیون-
محمدرضــا مویینی تدویــن فیلم
ســینمایی «غریزه» بــه تهیهکنندگی
و کارگردانی ســیاوش اسعدی را به
پایان رساند.
طبق گزارش رســیده ،تدوین
فیلم ســینمایی «غریــزه» چهارمین
ســاخته ســیاوش اســعدی که به
صورت همزمان با فیلمبرداری آغاز
شد به تازگی به پایان رسید.
محمدرضا مویینــی تدوینگر
سینمای ایران اســت که تدوین سه
فیلم قبلی اســعدی را نیــز بر عهده
داشــته و میتوان پــس از یک دهه
همکاری پیوسته مویینی را یک پای
ثابت فیلمهای اسعدی دانست.
امیــن حیایی ،پانتهآ پناهیها ،با
حضور ژالــه صامتی ،و با معرفی دو
چهــره تازه که در آینــده نزدیک از
آنها رونمایی خواهد شــد؛ همچنین

فرهاد شــریفی ،افشین سنگ چاپ،
پردیس پورعابدینی ،الدن ژاوهوند،
رضــا ُکرد از دیگر بازیگران «غریزه»
هستند.
«غریــزه» گفته می شــود یکی
از پرهزینهترین و پرلوکیشــنترین
فیلمهای بخش خصوصی ســینمای
ایــران اســت کــه در شــهرهای

به دلیل شــیوع ویروس کرونا مجبور
بودیم  ۱۰ماه تمرین کنیم ۱۰ .ماهی که
باعث شد به کمک بازیگران داستان را
پیدا کنیم .این تمرینها باعث شد نقش
آفرینی بازیگران به قدری به واقعیت
نزدیک شود که گویی یک فیلم مستند
است و این موضوع احساس نمیشود
که گفتگوهای فیلم توســط شخصی
نوشته شده است.
فرهادی در ادامه صحبت هایش
تاکید میکند اگرچه «قهرمان» ایران و
فرهنگ آن را به تصویر کشیده ،اما هیچ
فرهنگی را در طول فیلم تعریف نکرده
است .او در این باره توضیح داد :هیچ
فیلمی واقعا نمیتواند مدعی شود کل
جامعه یک کشور را نشان میدهد ،به
خصوص کشوری مثل ایران که تاریخ
بلنــد باالیی دارد .اگر شــما فیلمی را
خیلی خوب بسازید آن فیلم تنها بخش
کوچکی از آن جامعه را نشان میدهد.
به همین دلیل من واقع ًا دوست ندارم
هیچ جامعهای را بر اســاس یک فیلم
قضاوت کنم.

جدیدترین خبر از فیلمی با بازی
امین حیایی

اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

مختلــف فیلمبــرداری شــده و از
نکات قابل توجه این فیلم ،ســاخت
بخــش عمــدهای از دکورهای آن
بوده کــه در نقاط مختلفی ســاخته
شدهاند.
«غریزه» قصهای عاشقان ه است
کــه در اواخر دهه  ۴۰خورشــیدی
روایت میشود.
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