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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها

مائده کاشیان

مریلاستریپوکیتهرینگتون
همبازیشدند
مریلاستریپ،کیتهرینگتونوهفتبازیگردیگر
به«برونیابیها»محصولیازاپلپیوستند.
به گزارش مهر ،اپل اعالم کرد که  ۹بازیگر جدید
به بازیگران سریال جدید این شرکت با عنوان
«برونیابیها» که به کارگردانی اسکات زی.
برنز دربــاره تغییرات اقلیمی ساخته میشود،
پیوستهاند.مریلاستریپ،دیویدشویمر،سینامیلر،
کیت هرینگتون ،طاهر رحیم ،متیو ریس ،دیوید
دیگز ،جما چان و آدارش گوراو بازیگرانی هستند
کهدرصدراینمجموعهقرارمیگیرند.
این سریال اکنون در مراحل تهیه برای اپل تیوی
پالس قرار دارد و در اپیزودهای مختلفی که به
یکدیگر ربط پیدا میکنند به بررسی این موضوع
میپردازد که چطور تغییرات سیاره میتواند روی
مسائلی از جمله عشق ،بــاور ،کار و خانواده اثر
بگذارد.
نقش استریپ در ایــن مجموعه هنوز مشخص
نیست.میلرنقشیکبیولوژیستدریاییبهنامربکا
شیرررابازیمیکندوهرینگتوننقشمدیرعامل
یکغولصنعتیراایفاخواهدکرد.رحیمدرقالب
نقشمردیظاهرمیشودکهازفقدانحافظهرنج
میبردورئیسیکبنگاهمشاورامالکخواهدبود.
دیگز نقش یک رهبر مذهبی در فلوریدای جنوبی
را بازی میکند و چان مادری تنها و یک بانکدار
خواهد بود .شویمر هم نقش هریس گولدبلت را
بازیمیکندکهپدریکدخترنوجواناست.

سریال «نیسان آبــی» اولین مجموعه کمدی
منوچهر هادی در مدیوم نمایش خانگی است که
قسمتاولآندیروزدرپلتفرمفیلیمومنتشرشد.
هــادی پس از دو تجربه شکستخورده «دل» و
«گیسو»،اینباربا«نیسانآبی»درنمایشخانگی
حضور خواهد داشت و این سابقه ،کار او را برای
جلب توجه مخاطب این مدیوم سخت میکند.
چالشی که در سریال «گیسو» هم با آن روبهرو
بود و نتوانست با موفقیت از آن عبور کند .در هر
صورت «نیسان آبی» چه از نظر ژانر و چه از نظر
گــروه بازیگران با دیگر سریالهای او متفاوت
است و باید دید چه اتفاقی را برای منوچهر هادی
رقم خواهد زد .این سریال همزمان با انتشار در
حال ساخت بود ،اما طبق گفته احسان ظلیپور
تهیهکننده «نیسان آبــی» ،تصویربرداری این
مجموعهتابهبودکاملمهرانغفوریانکهبهدلیل
مشکلقلبیدربیمارستانبستریاست،متوقف
خواهدشد.طبقگفتهظلیپور،حدوددوهفتهاز
تصویربرداریاینسریالباقیماندهاست.

اگر قصه این اثر به خوبی بسط یافته و فیلم نامه
اولیه ظرفیت تبدیل به سریال را داشته باشد،
میتوان به نتیجه امیدوار بــود ،وگرنه تصمیم
سازندگان این مجموعه ممکن است به ضرر اثر
تمام شــود .در قسمت اول که بیشتر به معرفی
شخصیتها گذشت و قصه تازه آغاز شده ،ضعف
کمبود قصه و اتفاق به چشم نمیآمد .باید دید
«نیسان آبی» در ادامه چطور پیش میرود تا بهتر
بتوانفیلمنامهآنراارزیابیکرد.
▪شوخی با نوستالژیها« ،قورباغه» و «ابد و
یک روز»

قصه«نیسانآبی»دربارهزندگیدورفیقصمیمی
به نام «جمشید» و «رضــا» است .هر دو وضعیت
مالی مناسبی ندارند و به سختی زندگیشان را
اداره میکنند ،در این شرایط یک دزد ،نیسان
آبی «جمشید» را که عالقه فراوانی به آن دارد و به
امانت دست «رضا»

سپرده ،میدزدد و این اتفاق سرآغاز ماجراهای
سریالاست.سریالابتدادورانکودکیوجوانی
«جمشید»و«رضا»رامرورمیکندوتقریبانیمیاز
قسمت اول در اوایل دهه  70میگذرد .سریال
تالش کرده با استفاده از مدل مو و لباسها در آن
دورانوظاهرشخصیتهاازمخاطبخندهبگیرد
وتاحدودیهمموفقمیشود،اماایدهاستفادهاز
نوستالژیهایدهه 60ومدللباسوموهادرآن
زمان،تابهحالدرآثارکمدیمختلفبهکارگرفته
شده و جدید نیست .شوخی سریال با سکانس
معروف بــردن «محسن» به مرکز ترک اعتیاد و
استفاده از موسیقی سریال «قورباغه» هم کمک
زیادی به خنداندن مخاطب و تقویت شوخیها
نکرده است« .نیسان آبی» فعال شروع متوسطی
داشته و به عنوان سریالی سرگرمکننده میتوان
کرد.
روی آن حساب

▪«نیسانآبی»بیستاره

منرچهر هــادی معموال در سریالهای نمایش
خانگی و فیلمهای سینمایی خــود ،از حضور
ستارهها استفاده کرده و بخشی از فروش یا دیده
شدناثرشرابهواسطهحضورآنهاتضمینکرده
است« .نیسان آبی» برخالف دیگر ساختههای
هادی ،در غیاب بازیگران سینما و با شمار کمی
از ســتــارههــای محبوب ساخته شــده .مهران
غفوریان،حسینیاری،بهنازجعفریویکتاناصر
بازیگراناصلیاینمجموعههستندکهبهعنوان
ستارههای سینما شناختهنمیشوند.هرچندکه
«دل»و«گیسو»باوجودپرستارهبودن،نتوانستند
موفقیتی به دست بیاورند ،بنابراین اگر قصه
«نیسانآبی»توجهمخاطبراجلبکند،میتواند
دیدهشود.
▪بازیبازیگران

مهران غفوریان در نقش «رضا» و حسین یاری در
نقش «جمشید» زوج کمدی سریال هستند .این
دو بازیگر زوج کمدی جدیدی هستند و استفاده
ازآنهادرکناریکدیگرانتخابخوبیبودهاست.
بااینکهکاهشوزنتاثیرزیادیبرظاهرغفوریان
داشته ،اما بامزگی ذاتــی او همچنان در بازی
و لحن خاصش دیــده میشود .حسین یــاری با
نقش «جمشید» که عالقه زیــادی به جمشید
هاشمپور دارد ،حضور متفاوتی در این
سریال داشته .این بازیگر که کمتر در
آثار کمدی دیده شده ،در «نیسان آبی»
بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش
گذاشتهاست.دیگربازیگرانسریال
مانندیکتاناصروبهنازجعفریکه
نقش دو خواهر را ایفا کردهاند
نیز بــازیهــای قــابــل قبولی
داشتهاند.

▪تغییر«نیسانآبی»ازفیلمبهسریال

«نیسان آبــی» ابتدا قــرار بود در قالب
فیلمسینماییساختهشودوشورای
صدورپروانهساخت،مجوزتولید
این اثر را صادر کرد ،اما شیوع
کرونا و تعطیلی سالنهای
سینما ،تصمیم صاحبان
این پــروژه را تغییر داد و
«نیسان آبــی» به سریال
نمایشخانگیتبدیلشد.

گــاب آدیــنــه در گــفـتوگــو با
خبرآنالین از حضور بازیگران
تئاتر در نمایش «بانوی محبوب
من» خبر داده .او دربــاره علت
تصمیمش توضیح داده که
بازیگران باید مدت طوالنی همراه گروه باشند و
دغدغه پروژههای دیگر را نداشته باشند.
هوتن شکیبا خــوانــش کتاب
صوتی «باالخره یه روزی قشنگ
حرف میزنم» را برعهده داشته
است .نسخه صوتی این کتاب
به نویسندگی دیوید سداریس
و ترجمه پیمان خاکسار منتشر شده و اکنون در
دسترس است.
علیرضا خمسه ف ــردا ساعت
 10فیلم کــمــدی «آپــارتــمــان
شماره  »13اثر یــدا ...صمدی
را از شبکه سه روی آنتن دارد.
جمشید اســمــاعــی ـلخــانــی،
کتایون ریاحی و صدیقه کیانفر نیز از بازیگران
این فیلم محصول سال  69هستند.
کامبیز دیرباز از پنجم آبانماه
با فیلم «تکتیرانداز» ساخته
مهرداد غفارزاده در سینمای
آنالین پلتفرم فیلمگردی دیده
ِ
خواهد شــد .ایــن فیلم اکنون
روی پرده سینماست و تقریبا 120میلیون تومان
فروش داشته است.
پگاه آهنگرانی با مستند کوتاه
«مــن سعی میکنم فراموش
نــکــنــم» در بــخــش مــســابــقــه
جشنوارهفیلممستندآمستردام
حضور خواهد داشت .او عالوه
بر کارگردانی ،به همراه احسان عبدیپور فیلم
نامه این مستند را نیز نوشته است.

خبر

«بازیمرکب»پیشبینینتفلیکس
را به هم زد
سامانه نمایش آنالین نتفلیکس به واسطه پخش
سریال کرهای «بازی مرکب» ،با افزایش فراتر از
انتظارمشترکانخودروبهروشدهاست.
به گزارش ایسنا ،سامانه نمایش آنالین نتفلیکس
اعالم کرد در سه ماه سوم سال ۲۰۲۱در مجموع
 4/38میلیون نفر را به شمار کاربران خود اضافه
کرده و هماکنون  213.6میلیون نفر در سراسر
جهاندارایاشتراکاستفادهازاینسامانهآنالین
هستند.
در حالی که افزایش 3/5میلیون نفری شمار
کاربران نتفلیکس در سه ماه سوم سال پیشبینی
شدهبود،اینشبکهبیشتربهدلیلمحبوبیتسریال
«بازی مرکب» ،موفق به جذب کاربرانی بیش از
برآوردهاشدهاستکهبیشازنیمیازاینکاربران
جدیدازمنطقهآسیا-اقیانوسیههستندودرآمریکا
و کانادا تنها ۷۰هزار نفر عضو جدید ،به نتفلیکس
پیوستهاند.
نتفلیکس همچنین از افــزایــش  ۱۶درصــدی
درآمدها در این بــازه زمانی و رسیدن به درآمد
 7/48میلیارددالریخبردادهاست.

مصطفی قاسمیان

وزارت ارشاد روز سهشنبه نخستین تغییرات را
در سازمان سینمایی کلید زد و در این راه ،از بنیاد
سینماییفارابیشروعکرد.بعدازظهرسهشنبه
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی با پیشنهاد محمد خزاعی رئیس جدید
سازمانسینمایی،هیئتامنایجدیدبنیادفارابی
رامنصوبکرد؛انتصابیکهباحواشیمواجهشدو
واکنشهایموافقومخالفیرابرانگیخت.
▪چهکسانیآمدهاند؟

بر این اساس مسعود میرکاظمی (معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) ،جواد
اوجی (وزیر نفت) ،سعید محمد (مشاور رئیس
جمهور در امــور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و
ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد)،
علی عسگری (مــعــاون ستاد اجــرایــی فرمان
امام) ،علیرضا مختارپور قهرودی (دبیرکل نهاد
کتابخانههایعمومیکشور)،میثمنیلی(مشاور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،حسن خجسته
باقرزاده(معاونپیشینصداوسیما)،سیدمحسن

مهاجرانی (معاون پیشین صداوسیما و مشاور
رئیسرسانهملی)بههمراهمحمدخزاعی(رئیس
سازمان سینمایی) اعضای جدید هیئت امنای
بنیادسینماییفارابیرادردوسالآیندهتشکیل
میدهند.
▪مدیرانحوزهکتابوتلویزیون

در ایــن فهرست تنها نــام محمد خزاعی قابل
پیشبینیبودکهبهحکمحضوردرجایگاهرئیس
سازمان سینمایی ،به صورت سنتی عضو هیئت
امنای همه مؤسسات تابعه این سازمان است.
نکته جالب این که در میان هشت عضو دیگر ،سه
نفر چهرههای اقتصادیاند .حضور سیدمحسن
مهاجرانی و حسن خجسته از دوره قبل تمدید
شده است؛ چهرههایی که سالها سابقه حضور
در مناصب مختلف فرهنگی -چه در سینما و چه
در صداوسیما -را دارند و عضویتشان در هیئت
امنای فارابی ،غیرمنتظره نیست .مختارپور نیز
اگرچه در دوره قبل حضور داشته ،اما بیش از
هرچیز به عنوان چهرهای مرتبط با حوزه کتاب
شناختهمیشود،دقیقامانندمیثمنیلیکهپیشتر
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی بود
و به عنوان یکی از مدیران انقالبی حوزه کتاب
به یاد آورده میشود .نام او که از مشاوران جوان

احمدینژاددردورهریاستجمهوریبود،پیشتر
بهعنوانیکیازگزینههایتصدیوزارتفرهنگ
و ارشاد اسالمی شنیده میشد .علی عسگری
نیز که هماکنون معاون ستاد اجرایی فرمان امام
اســت ،از مدیران فرهنگی و رسانهای باسابقه
اســت و پیشتر رئیس سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران ،مدیرعامل خبرگزاری مهر
و معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمیبودهاست.
▪سرمایهپررنگمیشود؟

مسعود میرکاظمی ،جواد اوجی و سعید محمد
دیگراعضایهیئتامنایبنیادسینماییفارابی،
بیشترین انتقادها و همچنین تفاوتها را با
دورههای قبلی رقم زدهاند؛ سه مدیر اقتصادی
که مطلقا نسبتی با سینما ندارند و روشن نیست
حضورشان در هیئت امنای فارابی به چه علت
بوده است؛ آیا این انتخابها به دلیل خأل حضور
چهرههایفرهنگینزدیکبهوزیرفرهنگبودهیا
هدفمند بوده است؟ تنها گمانهزنی مثبت در این
میان ،تالش وزارت فرهنگ و سازمان سینمایی
برای ورودسرمایهوسرمایهگذاربهسینمایایران
و صنعتی کردن آن بوده است که به شدت از نظر
تامین مالی در مضیقه جدی است؛ اتفاقی که
اگرچه در صورت وقوع ،میتواند مثبت باشد ،اما
بازهمدربنیادسینماییفارابی،نسبت ًاناهمگون
است .ضمن این که هرگونه تسهیل ورود سرمایه
وسرمایهگذاربهاینعرصهنبایدبهمعنیغلبهاین
بخش و مالحظاتش بر عرصه تولیدات و محتوای
سینمایی باشد .چراکه مأموریت بنیاد فارابی
به عنوان نماد جریان تولید دولتی در سینمای
ایرانکهبهزبانساده،تقسیمکنندهبودجهمیان

تولیدکنندگان آثار است ،بیش از هرچیز تولید
محصوالتفرهنگیاست،نهآثارتجاری.اگرقرار
باشد محصوالت فرهنگی وابسته به دولت نیز
تجاری و صنعتی شوند ،دیگر چه نیازی به دولت
است؟سینمایتجاریکهرویپایخودایستاده
و نیاز چندانی به حمایت دولتی نمیبیند .این
اعضا دیروز صبح با گذشت حدود  20ساعت از
حکم انتصاب ،مدیرعامل این بنیاد را انتخاب
کردندوسیدمهدیجوادیراکهدرسینمایایران
شناختهشدهنیست،بهاینمسئولیتگماردند.با
اینحساب،جمعچهرههایکمارتباطباسینمای
ایران،دربنیادسینماییفارابیجمعشدهاست!
▪فرهنگیهاییکهرفتند

همهایناقوالدرحالیاستکهدردورهپیشین،
به جز حسین انتظامی رئیس وقــت سازمان
سینمایی ،منوچهر شاهسواری ،سیدمحمد
بهشتی،شهریاربحرانی،محمدمهدیعسگرپور
وهوشنگمرادیکرمانیازاعضایهیئتامنای
بنیاد سینمایی فارابی بودند .در این میان حذف
منوچهر شاهسواری مدیرعامل اتحادیه اصناف
سینمای ایــران (خانه سینما) و محمدمهدی
عسگرپور چهره تأثیرگذار اصناف سینما اتفاق
قابلتوجهیاست.ازاینجمعهمچنینشهریار
بحرانی فیلم ساز انقالبی نیز کنار گذاشته شده
که اتفاقی کامال غیرمنتظره است .سیدمحمد
بهشتینیزازمدیرانقدیمیسینمایایراناست
که عمری را در عرصه مدیریت فرهنگی سپری
کردهاست.بایددیدکاهشوزنفرهنگیهیئت
امنای بنیاد سینمایی فارابی و حضور پررنگ
چهرههای اقتصادی ،به کمک سینمای ایران
خواهدآمدیاخیر.

تهیهکننده«زخمکاری»:
نمایشسیگاراشتباهبود
قائم مقام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر
فراگیر در فضای مجازی (ساترا) با حضور جمعی
از تهیهکنندگان سریالهای شبکه نمایش برخط
نشستیرابرگزارکرد.
بهگزارشروابطعمومیرسانهملی،تهیهکنندگان
بنامی همچون محمدرضا تختکشیان ،محمد
شایسته،محمدحسینقاسمی،اسماعیلعفیفه،
علی اسدزاده ،علی سرتیپی ،مصطفی احمدی،
مصطفیکیاییومهدیفرجیدراینجلسهحضور
داشتند .وحید فرهمند ،قائم مقام رئیس ساترا در
ایننشستدرصدمداخلهاینسازماندرمحتوای
آثار شبکه نمایش خانگی را حدود  7/38درصد
اعالم کرد و آسیب به ارزشهــای نهاد خانواده،
باورها و اعتقادات ،ارزشهــای انقالبی و ملی و
گفتار نامناسب را از بیشترین مواردی دانست که
درشاخصهایارزیابیدبیرخانهمحتوایحرفهای
ساتراقابلتوجهدانستهشدهاند.
تختکشیان با اشــاره به ایــن آمــار گفت« :آمــار
ارائـــه شــده در ب ــاره مــیــزان مداخله ســاتــرا در
محتوای سریالها نشان میدهد بیش از 92
درصــد این محتوا مطابق قوانین این سازمان
بوده که نشان دهنده شناخت تهیهکنندگان از
چارچوبهاست ».وی با اشــاره به دیدگاههای
مــخــاطــبــان دربـــــاره ســریــال «زخـــم کــــاری» و
انتقادشان به نمایش بیش از حد سیگار کشیدن
شخصیتهایآنگفت«:نمایشسیگاردرسریال
زخم کاری اشتباه بود و ما این انتقاد را میپذیریم.
ما میخواهیم در چارچوبها کار و با آسیبهایی
چونشبکههایماهوارهایوسریالهایخارجی
مقابلهکنیم؛پسبایدبرایاینکارحمایتشویمو
با تعامل با همدیگر تولید کنیم».

