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گزارش

چهره ها و خبر ها

▪سرنوشت مشابه «هیوال» و «دراکوال»

پایانبندیضعیفتنهامختصسریال«دراکوال»
نیست و پیش از این فصل اول آن یعنی «هیوال»
نیز در وضعیت مشابهی به پایان رسیده بود.
این مجموعه که در مقایسه با «دراکوال» سریال
موفقتری بــود ،پایانی شتابزده و عجوالنه
داشت .اتفاقاتی مانند گروگان گرفتن خانواده
«هوشنگ»توسط«کامروا»،نجاتآنهابهکمک
فرزندان «هوشنگ» ،دستگیری او و «کامروا» که
اتفاقا بیشباهت به اتفاقات پایانی «دراکوال»
نیستند ،در سریال «هیوال» هم کامال ساده و
غیرمنطقی رخ دادند و در نهایت پایان خوبی را
برای این مجموعه رقم نزدند.

مائده کاشیان

«مهمونی» ایرج طهماسب
در نمایش خانگی
در یک سال اخیر تولید برنامههای اینترنتی
رونــق دوبـــار های گرفته و چهر ههای مختلفی
ســراغ اجــرای آن رفتهاند .یکی از جدیدترین
برنامههایی که ویژه نمایش خانگی تولید خواهد
شد ،برنامه «مهمونی» است که کارگردانی آن را
ایرج طهماسب برعهده دارد.
دیروز صفحه اینستاگرام برنامه «همرفیق» خبری
دربارهبرنامهجدیدایرجطهماسببانام«مهمونی»
منتشر کرد .هنوز جزئیات زیادی درباره این پروژه
اعــام نشده ،امــا طبق آن چه در ایــن خبر آمده
«مهمونی» یک مجموعه ترکیبی است که ایرج
طهماسب آن را با همکاری حسن خدادادی تهیه
کننده«همرفیق»خواهدساخت.اینپروژهاکنون
در مرحله پیش تولید و در انتظار دریافت مجوز
است .فعال مشخص نیست «مهمونی» از طریق
کدامیکازپلتفرمهامنتشرخواهدشد.
ایرج طهماسب سا لهای  90تا  94مجموعه
«کالهقرمزی» را با حضور شخصیتهای متنوع و
جدید تولید کرد .این مجموعه محبوب سالهای
 95و  96ساخته نشد و ســال  97دوبـــاره به
تلویزیون بازگشت و برای آخرین بار پخش شد.
طهماسب پس از «کــاه قرمزی» فعالیتی در
عرصه برنامهسازی نداشته و اکنون پس از سه
سال تصمیم گرفته با «مهمونی» فعالیتش را در
نمایش خانگی از سر بگیرد .ایرج طهماسب پیش
از این سال  ،87با فیلم «کالهقرمزی در فرنگ»
ساخته مشترک خود و حمید جبلی ،حضور در
نمایش خانگی را تجربه کرده بود.

سینمای جهان

نامزدهای امی ۲۰۲۱
معرفی شدند
اسامی نامزدهای هفتاد و سومین دوره جوایز امی
برای انتخاب بهترین برنامههای تلویزیونی آمریکا
اعــام شــد .به گــزارش مهر ،اسامی نامزدهای
هفتاد و سومین دوره مراسم جوایز امی شامگاه
 ۲۲تیر اعالم شد .در فهرست نامزدهای امسال،
سریالهای «تــاج» و «مندلورین» با نامزدی در
 ۲۴رشته بیشترین نامزدی را کسب کردهاند.
«وانداویژن» با نامزدی در  ۲۳بخش« ،سرگذشت
ندیمه» با  ۲۱نامزدی« ،اسانال» با  ۲۱نامزدی
و «تد السو» با  ۲۰نامزدی در رتبههای بعدی قرار
دارند .سریال «الوکرفت کانتری» نیز که ساخت
ادامه آن متوقف شد ۱۸،نامزدی کسب کرد.
در مجموع شبکه اچبیاو و اچبیاو مکس با ۱۳۰
نامزدی پیشتاز رقابت در بهترینهای تلویزیونی
بودهاندونتفلیکسبا ۱۲۹نامزدیودیزنیپالس
با ۷۱نامزدی در رتبههای بعدی جای دارند.
در این دوره از جوایز امی ،سریالهای «پسرها»،
«بــریــجــرتــون»« ،تــــاج»« ،ســرگــذشــت ندیمه»،
«الوکــرفــت کانتری»« ،مندلورین»« ،ژســت» و
«ما همین هستیم» نامزدهای بهترین سریال
درام هستند و نامزدهای بهترین سریال کمدی
را «بلکیش»« ،کبرا کــای»« ،امیلی در پاریس»،
«هکس»« ،مهماندار پرواز»« ،روش کامینسکی»،
«پن»۱۵و«تدالسو»تشکیلمیدهند.
همچنین «ممکن اســت نــابــودت کنم»ِ ،
«مــر از
ایستتاون»« ،گامبی وزیر»« ،راهآهن زیرزمینی»
و «وانـــداویـــژن» فهرست نــامــزدهــای بهترین
مینیسریالراتشکیلمیدهند.

قسمت  16سریال کمدی «دراکوال» سهشنبه
شب با تاخیر تقریبا سه ساعته در پلتفرمهای
فیلیمو و نماوا منتشر شد و به پایان رسید.
این مجموعه که از همان ابتدا مــورد انتقاد
قرار گرفت ،نتوانست انتظارات مخاطبان را
برآورده کند و جزو سریالهای موفق مهران
مــدیــری محسوب شــود .ســریــال «دراکـــوال»
پایا نبندی مناسبی نیز نداشت و قسمت
پایانی آن کیفیتی مشابه قسمت آخر «هیوال»
داشت.
▪ناموفق بودن «دراکوال» برخالف انتظارات

سریال «دراکوال» فصل دوم مجموعه «هیوال»
بود که با شخصیتهای جدید و قصه متفاوتی
ساخته شده بود .قصه این سریال در ابتدا با
تمرکز بر شخصیت «کــامــروا» که در پوشش
یک موسسه خیریه کودکان کار مشغول پول
شویی بود آغــاز شد و این شخصیت به بهانه
مــرگ از قصه حــذف شــد .پس از حــذف او از
قصه ،مسیر داستان تغییر کرد و بیشتر شاهد
زندگی جدید «ژاله» و «الناز» در غیاب «کامروا»
بودیم .در «دراکوال» بر خالف «هیوال» خبری از
شوخیهای کنایهآمیز و انتقادی با مسائل روز
نبود ،شخصیتپرداز یهای ضعیفی داشت
و فیلم نامه انسجام کافی را نداشت .بازی

▪پروژههای همزمان مهران مدیری

بازیگران آن نیز یکی از نقاط ضعف سریال
است .ویشکا آسایش و اندیشه فوالدوند در
«دراکوال» بازی اغراق شده ای داشتند و بازی
دیگر بازیگران سریال مانند بهنام تشکر ،نیما
شعبا ننژاد ،گــاره عباسی و حتی مهران
مدیری نیز نکته قابل توجهی نداشت .در این
میان محمد بحرانی و سیما تیرانداز در مقایسه
با دیگر بازیگران عملکرد بهتری داشتند.
▪پایانبندی سرسری و عجوالنه

در قسمتهای پایانی «دراکـــوال» مشخص
شد مرگ «کامروا» ساختگی بوده و سروکله
این شخصیت پیدا شد .ماجرای باندی که از

اصغر فرهادی در نشست خبری خود در جشنواره فیلم کن،
اظهارنظر جنجالی را که به نقل از وی منتشر شده بود ،تکذیب
کرد.
روز سه شنبه فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی در بخش مسابقه
اصلیهفتادوچهارمینجشنوارهکنبهنمایشدرآمدکهواکنش
های مثبت منتقدان را به دنبال داشت.
بهگزارشصبا،ازعواملاینفیلمرویفرشقرمزجشنوارهسارینا
فرهادی ،هایده صفی یاری ،امیر جدیدی ،آلکساندر مالهگی
(تهیه کننده فیلم) و خود اصغر فرهادی حضور داشتند .این فیلم
به موضوعات مورد عالقه فرهادی مانند قضاوت میپردازد ،اما
این بار مسئله شبکههای اجتماعی هم به آن اضافه شده است.
نمایشفیلم،دیروزدرجشنوارهکنادامهداشتواصغرفرهادیو
گروهشدرکنفرانسمطبوعاتی«قهرمان»حاضرشدند.فرهادی
درنشستخبریدیروزخودبیانکرد«:انتقاددوشکلدارد؛یکی
وقتی شما سیستم را نقد میکنید و مقابلش هستید ،یکی وقتی

جامعه را نقد میکنید .من در این فیلم نگاهی که از این قالب
بیرون بزند ،نداشتم ».کارگردان «قهرمان» که از دیروز موضوع
فیلمش با شبکه های اجتماعی گره خورده است ،دربــاره این
موضوع توضیح داد« :موضوع اصلی فیلم شبکههای اجتماعی

اعزامجوادخیابانیبهتوکیو
شبکه  3سیما با توجه به اهمیت مسابقات
المپیکبهعنوانبزرگترینومهمترینرویداد
ورزشــی جهان و حضور ارزشمند ورزشکاران
ایرانی که سهمیه مهم این مسابقات را کسب
کرده اند ،برنامه ویژه ای را با عنوان «المپیک
 »۲۰۲۰برای خیل عظیم مخاطبانش تدارک
دیدهاست.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیسیما،اینبرنامه
شاملبخشهایمختلف،متنوعوجذابیاست،
ازجملهمستندهایموضوعیزیبا،گزارشهای
تصویری از اردوی تیم ها و ورزشکاران اعزامی
کشورمانبهالمپیک،حاشیههایدیدنیمرتبط
با کــاروان ورزشــی جمهوری اسالمی ایــران،
قسمت های موشن گرافیک جذاب مربوط به
ورزش ایران و استفاده از گرافیک زیبا در برنامه
به همراه مهمانان متعدد به فراخور موضوع هر
برنامهکهبهتهیهکنندگیبهزادکاویانیدرطول
زمانبرگزاریاینرویدادبزرگرویآنتنشبکه
پرمخاطب 3خواهدرفت.
همچنینیکگروهمتشکلازبهترینوزبدهترین
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طریق گروگان گرفتن «هوشمند» به دنبال
پیدا کردن رمزها و اطالعات حساب «کامروا»
بودند ،گروگان گرفتن «کــامــروا»« ،ژالــه»،
«الناز» و بقیه شخصیتها ،دستگیر شدن آنها
و فرار «موفق» و «کامروا» همه و همه اتفاقاتی
بودند که کامال سرسری و غیرقابل باور رخ
دادند .بخش زیادی از اتفاقات پایان قصه با
استفاده از دیالوگهای کاراکترها روایت شد
که جذابیتی نداشت و الزم بود این اتفاقات
در سریال به تصویر کشیده شود .در نهایت با
چند اتفاق غیرطبیعی و غیرمنطقی سروته
ماجراهای سریال بههم آمد و «دراکــوال» به
پایان رسید.

عواملسازمانصداوسیمابهتوکیویژاپناعزام
شده اند تا با دایر کردن دفتر IRIBدر مرکز رادیو
تلویزیونیاینمسابقاتدر IBCوارسالتصاویر
واجرایبرنامههایمرتبطوگزارشهایحاشیه
ای جذاب از زوایــای گوناگون شکوه المپیک
را به تصویر بکشند .بــرای اجــرای این برنامه،
تلفیقیازمجریانباتجربهوجوانشبکه 3سیما
در نظرگرفته شده اند .از جمله پیمان یوسفی،
بهزاد کاویانی ،سیدمصطفی حسینی و بهنام
مهدیزاده در تهران و جواد خیابانی و شهاب
قاسمیدرتوکیو.
همچنین گزارشگران اختصاصی ،رشته های
مختلف مسابقات را بــرای بینندگان گزارش
خواهندکرد.ضمناینکهمسابقاتکشتیآزاد
و فرنگی را هادی عامل گزارشگر شناخته شده
کشتیکشورمانبهطورمستقیمازسالنمحل
برگزاریمسابقهدرتوکیوگزارشخواهدکرد.
اولین قسمت این برنامه روز جمعه اول مرداد
همزمان با آغاز المپیک و مراسم افتتاحیه از
شبکه 3سیماپخشخواهدشد.

مرور آخرین فعالیتهای مهران مدیری نشان
میدهد او زمان کافی برای وســواس به خرج
دادن در ساخت «دراک ــوال» و سختگیری به
منظور کیفیت آن نداشته است .او در مرحله
پیشتولید سریال و اوایــل تصویربرداری آن
مشغول بازی در فیلم «خائنکشی» اثر مسعود
کیمیاییبود.مهرانمدیریدرماههایگذشته
مشغولبازیدرسریال«خاتون»اثرتیناپاکروان
و تولید مسابقه «دورهــمــی» نیز بــوده است.
او هم اکنون درگیر تولید «دورهــمــی» است
و تصویربرداری «دراک ــوال» به تازگی به پایان
رسیده .همزمانی این پروژهها با یکدیگر کار
مهران مدیری را سخت کــرده و طبیعتا روی
کیفیتکارشتاثیرگذاربودهاست.

نیست بلکه مدیا زمینه ای بود تا قصه ام را روایت کنم ».وی تاکید
کرد« :اصال نمیخواستم بگویم شبکههای اجتماعی خوب یا بد
هستند».
همزمان با نخستین اکران «قهرمان» نشریه ورایتی گفت وگویی
با اصغر فرهادی منتشر کرد که در آن ادعاهایی به نقل از فرهادی
درباره آزادی بیان در ایران مطرح شده بود .وی در عین حال در
نشست خبری ،ترجمه صورت گرفته و برداشت خبرنگار ورایتی
از سخنانش را درست ندانست و افــزود« :ما دربــاره موضوعی
صحبتکردیمکهشایددراروپانباشد.مردمخارجازایرانفکرمی
کنند فضای مجازی در ایران وجود ندارد بنابراین کسی که با من
مصاحبه می کرد از وجود فضای مجازی تعجب کرد و گفت شما
فضایمجازیدارید؟منگفتمحتیشایدپررنگترازکشورهای
غربیباشدوازمنپرسیدچراومنگفتمزیرافضایبستهایبرای
ابراز نظرات وجود دارد ».وی افزود« :پس مردم برای ابراز نظرات
از فضای مجازی استفاده می کنند».

رامــبــد جــوان سهشنبه شــب در
«خندوانه» اعــام کــرد به دلیل
صرفهجویی در مــصــرف بــرق،
تــعــدادی از المـپهــا و نورهای
اضافه که بــرای زیبایی در دکور
برنامه استفاده میشوند ،تا زمان حل مشکل برق
خاموشخواهندشد.
رخــشــان بــن ـیاعــتــمــاد پــس از
هشت سال دوری از سینما ،فیلم
«مهگرفتگی» را میسازد .او این
فیلم را بــا همکاری همسرش
جــهــانــگــیــر کـــوثـــری در مــقــام
تهیهکننده ،جلوی دوربین میبرد .آخرین ساخته
او«قصهها»بودهاست.
علیرضا خمسه ســـوژه کتاب
«خمسه به روایــت خمسه» بوده
اســت .امید نجوان گزیدهای از
یــادداشــتهــا ،اشــعــار و متون
نمایشیخمسهراجمعآوریکرده
استوفاطمهمعتمدآریا،کیومرثپوراحمدوخسرو
دهقانمقدمهایبرآننوشتهاند.
پریناز ایزدیار این روزها مشغول
بازی در مجموعه نمایش خانگی
«جیران» اثر حسن فتحی است و
احتما ًال تا پایان تابستان امسال،
با ایــن سریال به پلتفرم فیلیمو
خواهد آمد .پس از «زمانه» و «شهرزاد» ،این سومین
همکاریویبافتحیاست.
الــهــه حــصــاری در گــفـتوگــو با
فیلیموشات دربـــاره حضور در
«زخم کاری» گفته است
سریال
ِ
کهدوستداشتهبامحمدحسین
مــهــدویــان هــمــکــاری کــنــد .او
همچنین به چالشبرانگیز بودن نقش و متفاوت
بودنآناشارهکردهاست.
احــســان کــرمــی در واکــنــش به
ماجرایپخشنشدن«همرفیق»
با حضور هستی مهدوی نوشت
پیش از خداحافظی از تلویزیون
مهمان «کتابباز» بوده ،اما این
برنامهبهدلیلحضوراومجوزپخشنگرفتهاست.
محمددالوریدرمجموعهمستند
«زنده باش» حضور داشته است.
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پخش میشود و زحمات کادر
درمان رادردورانشیوعکروناروایتمیکند.

