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فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنــر- مازیار 
معاونــی در توضیح مضمون و فضای 
سریال شبکه مخفی زنان که این روزها 
در حال پخش از شبکه نمایش خانگی 
است، بیان کرد: سریال شبکه مخفی زنان 
کمدی ای اســت که در فضای تاریخی 
می گذرد و فضایی مرتبط با حکومت 
پهلوی یعنی حکومت رضاشــاه را به 
تصویر می کشــد. قبل از این ســریال 
هرچه از این دوره تاریخی ســریال و 
تولید نمایشی داشته ایم تولیداتی بسیار 
جدی بوده اند که تاکیدشان روی خفقان 
سیاسی و پلیسی آدم های رضاشاه بوده 

است.
وی افزود: مثال از ســریال کاراگاه 
علوی که حســن هدایــت در دهه ۷۰ 
ســاخته بود بگیرید تا سریال محاکمه 
که بازهم هدایت ســاخته بود و بسیار 
کارهای دیگر ماننــد مدارصفر درجه 
حسن فتحی و مجموعا هرآنچه از این 
تولیدات دیده ایم بحث خفقان سیاسی 
آن زمان بوده اســت و به شخصه ندیده 
ام که تاکنون کسی به این دوره تاریخی 
بــا نگاه کمدی ورود کرده باشــد. این 
ویژگی خوبی است و کاری که افشین 
هاشــمی )کارگردان اثر( در این سریال 
انجام داده شــبیه کاری است که کمال 
تبریــزی در دهه ۷۰ و در کار لیلی با من 
اســت انجام داد و آن این بود که ورود 
نگاه شــوخی و کمــدی و متفاوت به 
فضای جنگ را آغاز کرد و راه باز شد تا 
افرادی چون مسعود ده نمکی این مسیر 

را ادامه دهند.

وی افزود: بر این اســاس کاری 
که افشین هاشــمی انجام داده است به 
لحاظ مسیری که باز کرده شبیه کار کمال 
تبریزی بوده است ضمن این که خفقان 
سیاسی و پلیســی آن دوره تا حدودی 
مــورد پرداخت واقع شــده و نمود آن 
شخصیت تیمسار آیرم است که رئیس 
نظمیه سفاک و ستمگر است ولی تاکید 
روی این موضوع نیست و بیشتر روی 

بار کمدی قصه تاکید شده است.
»شبکه مخفی زنان« تاریخ 

مکتوب به روایت تصویر
مترجم نمایشنامه زبان یک پرنده 
نوشته الن مک الفلین )انتشارات آوای 
کالر. ۱۳۹۲( با اشاره به خالقیت های 
پرداخته شده در شبکه مخفی زنان گفت: 
عالوه بر اینها موضوعاتی که پیشــتر به 
تصویر کشــیده نشده بودند و پیشتر به 
صورت مکتوب می خواندیم را در این 
اثر می بینیم؛ موضوعاتی مانند تاسیس 
اداره ســجل و ثبت احوال و اولین نسل 
از شناســنامه هایی که برای ملت ایران 
صادر شده است تا فامیلی های گهگاه 
فکر نشده و مضحکی که بعدا بسیاری 
از خانواده ها ناچار شدند تغیرشان دهند 
دستمایه هایی بوده است که در البالی 
فرازهای کمدی قصه شبکه مخفی زنان 

به آنها پرداخت شده است.
وی افــزود: مبحــث چنــد زنه 
بــودن هــم در فرامتن های ســریال 
مورد پرداخت قرار گرفته اســت یا به 
موضوعی چون پسرزایی و دخترزایی 
در آن زمان اشــاره شــده است؛ زمانی 

که ایران کم کم از ســنت به مدرنیسم 
حرکــت می کــرده و این موضوعات 
همچنان غلیظ و پررنگ بوده اســت. 
شخصیت میرزا محمود زنبورکچی با 
بازی سیامک انصاری تمام این نکات و 
الیه های اجتماعی و اعتقادی و سیاسی 
ظریف را پشت کمدی اش دارد و اینها 

نکات جالبی است.

معاونی تاکید کرد: نباید این سریال 
را صرف کمدی بودنش نگاه کرد و باید 
حتما به خالقیتی که الیه های سیاسی، 
اجتماعــی و ایدئولوژیک را با کمدی 

درآمیخته است توجه شود.
سریالی که تالش می کند از 

ادبیات ۱۰۰ ساله وام بگیرد
این منتقد سینما با اشاره به نکات 

جالب سریال گفت: فانتزی های جالبی 
هم هست که این ســریال را برجسته 
می ســازد؛ مثال از شروع تا پایان تیتراژ 
ادبیات آن برمبنای صدســال پیش بیان 
می شــود، چنانچه به جای تهیه کننده 
صاحب کار نوشــته می شود یا به جای 
کارگردان نوشته می شود دراماتوژ یعنی 
تمــام اصطالحات تیتراژ برمبنای زبان 

فارســی و ادبیات سال ۱۳۱۰ که زمان 
روایت قصه اســت، بیان می شود. این 
موضوع جلوه زیبایی به کار می دهد و 
توجه را جلب می کند. ضمن این که کار 
از موسیقی های خوبی استفاده کرده و 
موســیقی هایش چیزی است که به آن 

دوره تاریخی ارجاع می دهد.
وی اظهار داشت: در شبکه مخفی 

زنان شــخصیت هایی که در آن دوران 
وجود داشته است، مانند محمود حسابی، 
کلنل علینقی خان وزیری و شخصیت 
های علمی و تاریخــی و فرهنگی آن 
دوره مورد توجه قرار گرفته است؛ این 
که منطقی نیست برخی شخصیت ها که 
در جایی حضور داشته باشند اما به دلیل 
فضای کمدی ســریال که از فانتزی آن 

ناشی می شود حضور دارند را هاشمی 
از ســابقه سالها کار خود کسب کرده و 

آموخته و به کار بسته است.
معاونی تاکید کرد: منتها برخی از 
شخصیت ها که تک نقش هستند باران 
کوثری یا رضا بهبودی چند نقش را بازی 
می کنند که قاعدتا الزامی نبوده است و 
طبیعتا می شده که از بازیگران دیگری 

کمک گرفته شود اما این موضوع نشان 
دهنده این است که فکری عامدانه پشت 
این موضوع بوده است و بخشی هم به 
همان بحث طنــز و کمدی متفاوت و 
فانتزی ای بازمیگردد که قبل از ساخت 

سریال به آن توجه شده است.
مترجم نمایشنامه تلفن همراه مرد 
مرده نوشته ســارا روول )نشر افراز_ 
پاییــز ۹۷( بیان کرد: »آنچه گذشــت« 
همیشه برای ما موضوعی جدی در اول 
کار بوده اســت که لزوما جالب نیست 
و بعضا کسانی که مخاطب ثابت اثری 
باشند این قسمت را رد می کنند اما آنچه 
گذشــت این سریال آنقدر جذاب قرار 
داده شــده و کارگردان روی آن نریشن 
می گوید که مشــخص اســت هربار 
انرژی متفاوتی صرف شــده اســت تا 

آنچه گذشــتی تازه شکل بگیرد و 
این آنچه گذشت بخشی 

از بدنه سریال است 
و این گونه نیســت 
که سریال بعد از آن 

شروع شود بلکه سریال 
با همان شروع می شود.

معاونی با اشاره به انتقاد 
خــود از تدوین این ســریال 
گفــت: این نکتــه را هم باید 

گفت که این ســریال در ابتدای 
خود نوشته اســت یک درام 
کمــدی در ۳۰ پرده و یعنی 
که این ســریالی ۳۰ قسمتی 
است و موقعیت های موازی 
بسیاری در آن تکرار شده 

است؛ موقعیت هایی که می شد از آنها 
صرف نظر کرد و بســیاری از فرازهای 
سریال داشته دراماتیک جدیدی ندارد و 
این مهمترین پاشنه آشیل سریال است.

وی تاکیــد کــرد: تاکنــون ۱۵ 
قســمت از این ســریال پخش شده 
اســت که به نظرم به راحتی می شد که 
۵ تا ۷ قســمت آن را حذف کرد و با ۹ 
قسمت می شد همین حرفهای تاکنون 
زده شــده را زد و به روایتی رســید که 
ســریال امروز رسیده اســت. شبکه 
مخفی زنــان یک مجموعه تلویزیونی 
ایرانی محصول سال ۱۴۰۱ در ژانر درام 
تاریخی به کارگردانی افشین هاشمی و 
تهیه کنندگی محمدحسن شانه ساززاده 
است. از بازیگران اصلی سریال می توان 

به سیامک انصاری، مهدی هاشمی، لیال 
حاتمی، شــبنم مقدمی، باران کوثری، 
شــقایق دهقان، امیرحسین رستمی و 
حمید فرخ نژاد اشــاره کرد. پخش این 
مجموعــه از ۷ مرداد ۱۴۰۱ به صورت 

اختصاصی از نماوا آغاز شده است.
خالصــه قصه این داســتان این 
است که وزارت فرهنگ و هنر در سال 
۱۳۱۰ تصمیم به تشکیل کانون بانوان 
گرفته تا با تشــکل های مشابه رقابت 
و ســپس آن ها را حذف کنــد. میرزا 
محمــود زنبورکچی کارمند عالی رتبه 
اداره ســجل احوال، دعوت می شود تا 
در کنار دلبرجاِن تاجرباشی مسئولیت 
 انتخاب اعضاء و سپس فعالیت کانون را 

بر عهده بگیرد.

گروه فرهنگ و هنر-  تهیه کننده 
رئالیتی شوی »چهار شگفت انگیز« از 
ویژگی های این برنامه که به صورت 
دوربیــن مخفــی وارد چالش های 

مختلفی می شود، سخن گفت.
مسعود شــریعت نیا تهیه کننده 
رئالیتی شــوی »چهار شگفت انگیز« 
که از شــبکه نســیم پخش می شود 

درباره این برنامه و ویژگی های آن به 
خبرنگار مهر بیان کرد: این مجموعه 
یک رئالیتی شــو بین چهار دوست 
است که در شغل های مختلف با هم 
رقابــت کرده و برای یکدیگر چالش 

درست می کنند.
وی با اشاره به نتیجه هر قسمت 
توضیــح داد: بعــد از مســابقه های 

انجــام شــده در این رئالیتی شــو، 
این چهــار رفیق نتایــج را کنار هم 
می گذارنــد کــه کی باختــه و کی 
 برده و شــخصی که باخته مجازات 

می شود!
ایــن تهیه کننــده با اشــاره به 
چالش هــای موجود برای این چهار 
رفیق بیان کرد: این چهار رفیق هر بار 
با یک چالش که از طرف خودشــان 
پیشــنهاد شــده مواجه می شــوند 
یــک روز چالش خواســتگاری راه 
می اندازنــد، یــک روز در کارواش 
هســتند، زمانی نقش اســتاد هنر را 
بر عهده دارند که تســت می گیرد و 
یک روز دستفروشی می کنند. به این 
ترتیب در شــغل ها و لوکیشن های 

وارد می شوند و خود را می آزمایند.
وی دربــاره واقعــی بودن این 
چالش هــا اظهار کــرد: در موقعیت 
تســت بازیگری، ما فراخوان واقعی 

بــرای جذب و تســت بازیگر ارائه 
کردیــم و حتی برخی از مردم بعد از 
اینکه متوجه دوربین مخفی شــدند 
دلخور هم شــدند. حــدود ۵۰ نفر 
برای تســت آمده بودنــد که از این 
میــزان حدود ۱۰ یــا ۱۵ نفر خوب 
بودنــد و هفــت نفر هــم رضایت 
 دادنــد کــه تصویرشــان را پخش 

کردیم.
تهیه کننده »چهار شگفت انگیز« 
دربــاره اینکــه چــرا بــا توجه به 
موقعیت های واقعی و چالشی ای که 
رقم زده اند کمتر این برنامه به صورت 
یک رئالیتی شــو قابل باور اســت 
توضیح داد: ســاختار برنامه سخت 
و پیچیده اســت. مــا فعاًل یک فصل 
ساخته ایم و بیشتر تالش داشتیم برای 
فصل اول ســاختار دربیاید. اولویت 
ما در برنامه مســابقه بین رفقا بود اما 
در ادامه روی فضای دوربین مخفی 

مانور بیشتری می دهیم.
وی درباره ساخت فصل بعدی 
اظهار کرد: فصل اول بیشتر آزمون و 
خطا بود و خدا را شــکر قسمت های 
انتهایی با قسمت های ابتدایی تفاوت 
بســیاری به لحاظ کیفی داشــت. با 
همیــن رویکرد فصــل بعدی را هم 
خواهیم ســاخت و این تغییرات را 
اعمــال می کنیم فعــاًل در حال تأیید 

شبکه هستیم.
شــریعت نیا درباره بازیگرانی 
کــه در این مســابقه در نقش »چهار 
شگفت انگیز« حضور دارند و بیشتر 
از موقعیت های شــبه طنــز برنامه 
خودشان به خنده در می آیند، اظهار 
کرد: این چهار نفر واقعاً همین گونه 
هســتند حتی در پشت دوربین. البته 
مــا برخی نــکات را هــم در طول 
قســمت های بعدی برنامــه کنترل 
کردیم. ما برنامه را در تابســتان تولید 

کردیم و متناســب با بازخوردها در 
تدویــن روی هــر قســمت اعمال 
کردیــم. بازخوردهــای خوبی هم 
داشــتیم و بخشــی از آنها شــامل 
پیشــنهادهای جالبی هــم از طرف 

مردم و مخطب بود.
این تهیــه کننده در بخش دیگر 
دربــاره اینکه چقدر ایــن ایده های 
چالشــی در دوربین مخفی درآمده 
است بیان کرد: این برنامه متشکل از 
چند ایده خارجی و ایرانی اســت. ما 
سعی کردیم این ایده ها را با فرهنگ 
خودمان تطبیق دهیم. به نظر خودمان 
آن ظرفیــت مورد نظــر نمایش داده 
نشــد ولی این برنامه برای االن نبود 
و شــاید الزم بود بعد از جام جهانی 
پخش می شــد. در عین حال فرصت 
تبلیغ و کار کردن بیشتر روی تدوین 
و اینکه برنامه بهتری به ارائه برسانیم 

از ما گرفته شد.

گروه فرهنــگ و هنر- خبری 
منتشر شد مبنی بر اینکه یک تماشاگر 
۶۴ ساله ولزی بعد از باخت ولز مقابل 
ایران ســکته کرد و به علت ایســت 
قلبی درگذشــت. سریال »نیوکمپ« 
ســاخته منوچهر هادی با ســوژه ای 
 شــبیه به این اتفاق در حال ساخت 

است. 
بر اســاس شــنیده ها منوچهر 
هــادی در جدیدترین ســریالش به 
ســوژه مرگ یک تماشاچی فوتبال 
می پــردازد. وی مدتــی اســت در 
ســکوت خبری مشــغول ساخت 

سریال جدیدی شده است. 
او در تازه ترین ســریال خود، با 
سوژه ای مشــابه به این حادثه، مرگ 
یک تماشــاگر ایرانی را در دیدار تیم 
ملی ایران و آرژانتین، روایت می کند.
طــرح اولیه این ســریال که با 
عنوان نیوکمــپ مدت ها پیش خبر 
پیش تولید آن منتشر شده بود، متعلق 
به بهرام افشاری است و قرار بود که 

فیلمنامه آن توسط او و یک فیلمنامه 
نویس نوشته شود.

کمال تبریزی سال گذشته پیش 
تولید ســریالی کمدی با نام نیوکمپ 
را بــرای پخش در شــبکه نمایش 

خانگی شروع کرد. 
تاخیر در صدور پروانه ساخت 
شــرایطی را موجب شد تا پروژه به 
حالت تعلیق دربیاید. بعد از گذشت 
مدتی تولید این پــروژه بار دیگر به 

جریان افتاد. 
در شــروع مجدد کار منوچهر 
هادی به جای کمال تبریزی انتخاب 
شــد تا به عنوان کارگردان ســریال 

نیوکمپ را جلوی دوربین ببرد.
بهرام افشــاری، امیر جعفری، 
ترالن پروانه و ســیامک انصاری از 
جملــه بازیگران قبلی این ســریال 
بودنــد و بایــد دید در ادامــه کار با 
کارگــردان جدید گــروه بازیگران 
چه تغییراتی خواهد داشــت. بهرام 
افشاری و امیر جعفری، قبال در فیلم 

سگ بند همبازی بوده اند.
این فیلــم کمــدی اجتماعی 
داســتان یک خانواده است که بر سر 
مشــکلی، دچار بحران مالی بزرگ 
شده اند. پسر خانواده، برای حل این 
بحــران و جور کردن پول مورد نیاز، 
از طریق ســایت شــرط بندی، روی 
بازی مساوی ایران با آرژانتین شرط 

می بندد. 

در طــول این بازی ۹۰ دقیقه ای 
همه چیز خوب و طبق خواسته آن ها 
پیش می رود و نتایــج امیدوارکننده 
است، تا زمانی که در دقیقه ۹۱ بازی، 
لیونل مســی، بــه دروازه ایران گل 
می زند و بازی را از حالت مســاوی 
خارج می کند. پس از این گل مسی، 
اوضاع به هــم می ریزد و ماجراهای 

جدیدی آغاز می شود.

گروه فرهنــگ و هنر- برکه 
»همپســتد هیث«، محل کار و الهام 
بخش »کانستبل« برای خلق آثارش، 

دوباره اِحیا می شود.
برکه »همپســتد هیث«؛ یکی از 
مناطق مورد عالقه جان کانســتبل، 
از محبوب تریــن نقاش های منظره 
بریتانیــا بــود که در ســال ۱۸۱۹ به 
دلیــل درمان بیماری همســرش به 
آن جــا رفت و شــروع به طراحی و 

نقاشی های مختلف کرد.
 این هنرمند، ابر های طوفانی و 
باد های آن جا را به تصویر می کشید 
و با وجود این که در دهه های ابتدایی 
قــرن نوزدهم، هنر منظــره، اغلب، 
مورد بــی توجهی قــرار می گرفت 
و هنوز پرتره ســازی مــد بود، ولی 
جان کانســتبل، نقاشی کردن مناظر 
را وظیفــه می دانســت و معتقد بود 
که خداونــد آن ها را به وجود آورده 

است.

نقاشــی ها و طرح هــای جان 
کانســتبل، تأثیر بسزایی در معروف 
شــدن برکه »همپستد هیث« داشتند 
و او یادداشــت های زیادی درمورد 
آب و هــوا، ابر ها و ســرعت باد این 
منطقه نوشته و حتی در پاسخ به فردی 
که به کانســتبل گفته بود ابر هایی که 
می کِشــد، دیدنی هستند، پاسخ داده 
بود کــه این ها ابر های من نیســتند 
 و آن هــا خیلــی قبل تــر در این جا 

بوده اند.
برکه »همپســتد هیــث« که در 
لنــدن قــرار دارد و در واقع، محل 
کار و الهــام بخش کانســتبل برای 
خلــق آثارش بود، قرار اســت پس 
از حدود دو قرن، بازســازی و اِحیا 
شود؛ برکه ای که از دهه ۱۸۸۰ خشک 
شــد و احیای آن می تواند برای این 
محیــط محلی، حیات وحش و تنوع 
زیستی آن بسیار مهم باشد؛ به طوری 
کــه یکی از مســئوالن آن جا در این 

رابطه گفته اســت که بازسازی برکه 
»همپستد هیث« به آن ها این امکان را 
می دهد تا یک بار دیگر، منظره ای که 
حدود ۲۰۰ سال پیش، جان کانستبل 
به تصویر کشیده بود را تجسم کنند.

از  تعــدادی  و  شــهرداری 
انجمن های این منطقه برای بازسازی 
این برکه، گودال سفالی را حفر کرده 
اند تــا آب باران در آن جا نگهداری 

شود و قرار است دوزیستان، گیاهان 
و نیزار ها به آن ها اضافه شوند.

گفتنــی اســت که بازســازی 
»همپســتد هیث« نه تنها نقش مهمی 
در احیای تاریــخ فرهنگی انگلیس 
دارد بلکه تجسمی از ابر های طوفانی 
و تماشــایی و باد های این برکه است 
 که کانســتبل بــه تصویر کشــیده 

است.

»شبکه مخفی زنان« اولین روایت 
کمدی در فضایی تاریخی

یک منتقد سینما گفت: سریال »شبکه مخفی زنان« از جمله اولین آثاری است که روایتی کمدی از شرایط زیست 
در دوران خفقان پلیسی حکومت رضاشاه را به تصویر می کشد.

مدال جشنواره هند برای فیلم 
شهاب حسینی

گروه فرهنگ و هنر- فجشــنواره بین المللی فیلم هند ۲۰۲۲ در مراسم 
اختتامیه خود جوایزی را به فیلم های ایرانی »بی پایان« و »نرگسی« اهدا کرد.

پنجاه و ســومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم هنــد در نهمین روز 
برگزاری اش در گوا با اهدای جوایز در مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.

درام اسپانیایی »من رویاهای الکتریکی دارم« والنتینا مائورل جایزه بزرگ 
بهترین فیلم جشنواره یعنی طاووس طال را دریافت کرد و دانیال مارین ناوارو 

برای همین فیلم جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را برد.
نادر ســاعی ور برای فیلم »بی پایان« جایزه بهترین کارگردان جشنواره و 
طاووس نقره ای را دریافت کرد و جایزه بهترین بازیگر مرد به وحید مبصری 
برای همین فیلم تعلق یافت.جایزه بهترین فیلم بلند اول یک کارگردان به آسیمینا 
پرودرو برای »پشــت انبارکاه« اهدا شد و جایزه ویژه هیات داوران نصیب الو 
دیاز برای »وقتی امواج از بین می روند« رسید.مدال گاندی که از سوی یونسکو 
اهدا می شود هم به پیام اسکندر برای »نرگسی« رسید. شهاب حسینی تهیه کننده 
و بازیگر این فیلم بود و فیلم تالش یک فرد مبتال به سندرم داون را برای پیدا 
کردن عشقی برای ازدواج تصویر می کند.امسال فرانسه به عنوان کشور مهمان 
در این جشنواره حضور داشت تا ۷۵ سال روابط دیپلماتیک با این کشور گرامی 
داشته شود و این در پاسخ به حضور هند به مناسبت ۷۵ مین سال استقالل در 

جشنواره کن امسال بود.
در این جشنواره ۹ روزه در مجموع ۲۸۰ فیلم از ۷۹ کشور به نمایش درآمد.

چالش هایی در پس دوربین مخفی

خالصه قصه این داســتان این اســت که وزارت فرهنگ و هنر در ســال ۱۳۱۰ تصمیم به 
تشــکیل کانون بانوان گرفته تا با تشــکل های مشابه رقابت و ســپس آن ها را حذف کند. 
میرزا محمود زنبورکچی کارمند عالی رتبه اداره ســجل احوال، دعوت می شود تا در کنار 
دلبرجاِن تاجرباشــی مسئولیت انتخاب اعضاء و سپس فعالیت کانون را بر عهده بگیرد.
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درگذشت تماشاگر ولزی؛ اتفاقی شبیه به سوژه سریال جدید منوچهر هادی

برکه محبوب نقاش معروف بریتانیایی پس از دو قرن اِحیاء می شود


