سینما و تلویزیون

۶
سینمای جهان

سریال«گودزیال»ساختهمیشود
دنیای هیوالیی «گــودزیــا» که تا به حــال روی
پــردههــای سینما بــود ،حــاال قــرار اســت در یک
همکاری بزرگ وارد صفحه کوچک هم بشود تا
نبردبینغولهایبرنامههایآنالینراداغترکند.
به گــزارش مهر ،اپــل ت ـیوی پــاس با استودیوی
لجندری شریک شــده تا یک سریال الیــو اکشن
اورجینالبرپایهگودزیالوکایجوهابسازد.لجندری
از فیلم سال « ۲۰۱۴گودزیال» مشغول ساخت
فیلمهایی دربــاره دنیای این هیوالها بوده است.
بعد از فیلم اول ،این شرکت یک دنیای سینمایی
هیوالیی درست کرد که کونگ و تایتانها هم به آن
راه یافتند .فیلمهای این دنیای سینمایی روی هم
رفته حدود دو میلیارد دالر در باکس آفیس جهانی
فروختهاند.بهگفتهاپل،داستانسریالجدیدپساز
نبردبزرگبینگودزیالوتایتانهابهوقوعمیپیوندد
که سان فرانسیسکو را تخریب کرد و به همه نشان
داد هیوالها واقعی هستند .داستان آنها درباره
یکخانوادهاستکهرازهایدفنشدهاشراکشف
میکند و متوجه ارتباطش با سازمان «مانارک»
میشودکهکارششکارهیوالهاست.

ارزشسهامنتفلیکسکاهشیافت
پیشبینی نتفلیکس درباره میزان افزایش تعداد
مشترکاندرسال ۲۰۲۲باعثکاهشچشمگیر
ارزشسهاماینغولدنیایسرگرمیشد.
به گــزارش خبرآنالین ،در حالی که در دوران
همهگیری کرونا ،تعداد مشترکان نتفلیکس
افزایش چشمگیری داشــت و ســال گذشته به
 ۲۲۲میلیون کاربر رسید که در دنیا بیرقیب
است ،پیشبینیهای این کمپانی نشان میدهد
که در سال  ۲۰۲۲رشد تعداد مشترکان پایینتر
از انتظارات خواهد بود .سال  ۲۰۲۰همزمان با
شروع همهگیری کرونا نزدیک به  ۴۰میلیون نفر
به مشترکان نتفلیکس افزوده شد .سال ۲۰۲۱
هم  ۱۸میلیون و  ۶۰۰هزار کاربر دیگر به این
جمع افــزوده شدند .این در حالی است که در
سه ماه نخست سال  ۲۰۲۲افزایش دو میلیون
و  ۵۰۰هــزار مشترک پیشبینی شــده اســت و
همین شوک با سقوط  ۲۰درصدی ارزش سهام
این کمپانی بزرگ همراه شد.
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تردیدمحمودپاکنیتبرایجانشینیسیروسگرجستانی
بازیگرپیشکسوتسینماوتلویزیوندرگفتوگوباخراسان،ازتجربهبازیدرفصلدوم«نوارزرد»باعوامل و بازیگرانجدیدآنمیگوید
مائده کاشیان

یــکــی از بــازیــگــران جــدیــد ســریــال پلیسی
«ن ــوار زرد  »2ساخته ســروش محمدزاده،
محمود پا کنیت اســت که در ایــن فصل به
جای زندهیاد سیروس گرجستانی ،نقش پدر
«کاوه کیهان» را بازی کرده .عالوه بر او ،دیگر
بازیگران سریال نیز به کلی تغییر کرد هاند و
ماجرای زندگی سرگرد «کاوه کیهان» در کنار
پروندههای پلیسی مختلف ،با گروه جدیدی
روایت میشود .به بهانه پخش این سریال ،با
محمود پاکنیت درباره حضور در این مجموعه
و تغییر عوامل آن گفتوگو کردیم.
▪فصل اول «نوار زرد» را تماشا کرده بودید؟

نــه نــدیــده ب ــودم و خوشحالم کــه ســریــال را
ندیدم ،چون شاید تحت تاثیر قرار میگرفتم
و شخصیت را شبیهسازی میکردم .وقتی
گفتند فصل اول سریال قبال پخش شده،
متوجه شدم نقش این شخصیت را مرحوم
سیروس گرجستانی بازی کرده بودند.
▪پس الزم نبود برای تداعی آن شخصیتها
و فصل اول ،شباهتی میان شخصیتها وجود
داشته باشد؟

نه ،چون همه شخصیتها عوض شدند ،حتی
فیلم بــردار و عوامل سریال هم تغییر کرده
بودند ،این طور نبود که فقط بازیگران عوض
شده باشند.

▪چه شد که بازی در فصل دوم این مجموعه
را پذیرفتید؟

من با همین دفتر (موسسه فرهنگی هنری
صبا) در سریال «گیلدخت» مشغول همکاری
بودم ،زمانی که این سریال تمام نشده بود ،به
من بازی در «نوار زرد  »2را پیشنهاد دادند،
فیلم نامه را فرستادند و خــوانــدم .اول که
شنیدم آقــای گرجستانی این نقش را بازی

کــرده بــودنــد ،قبول نــکــردم و قصد داشتم
نپذیرم ،بعد به اصــرار مدیر تولید که گفتند
هیچ ارتباطی وجود ندارد و با توضیحاتی که
دادند ،به دلیل همکاری با گروهی که داشتم
با آنها کار میکردم ،پذیرفتم.
▪پس دوست نداشتید نقشی را که مرحوم
گرجستانی بازی کرده بودند ،ایفا کنید.

بله .به طور کلی دوست ندارم وقتی یک بازیگر
نقشی را بازی میکند ،بعدا بروم به جای او
نقشش را ایفا کنم.
▪چــون فصل اول سریال با گــروه دیگری
ساخته شده بود ،نگران استقبال مردم از
فصل  2نبودید؟

نه ،وقتی قصه را خواندم متوجه شدم قصه
بسیار گیرایی اســت .زمانی که خــودم هم
سریال را تماشا میکنم واقعا جذابیت دارد.
یک کار پلیسی است که گر هها و تعلیقهای
خوبی دارد و تماشاگر را به دنبال خودش
میکشاند ،به نظر من کار خوبی است.
▪مخاطبان به تغییر گروه بازیگران سریال در
فصل جدید ،حساس هستند و گارد میگیرند.

ممکن است من نقشی را در یک نمایش نامه
بازی کنم ،یک شخصیت دیگر هم این نقش
را در همان نمایش نامه ،در شهر دیگری بازی
کند ،این دو هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند.
اگر من در جایگاه تماشاگر باشم ،میروم هر دو
کار را تماشا میکنم که ببینم هرکدام از آنها
من بازیگر جــذاب است.
چه کردهاند ،بــرای ِ
ِ
«مکبث» شکسپیر را  100هزار نفر
فرض کنید
بازی کردهاند یا فیلم آن را روسها ساختهاند،
انگلیسیها و آمریکایی ها هم ساختهاند.
هیچ ارتــبــاطــی بــه همدیگر نــدارنــد ،دیــدن
هرکدام از آنها جذاب است چون هرکدام از
این کارگردانان یک ُبعد از این شخصیتها
را پررنگ کردند .مثال یک نفر ممکن است
«حسادت»اتللوراپررنگکندودیگری«قهرمان
بودن»اورا.اینبهدیدگاهکارگردانبرمیگردد
که در قصهای که یک بار اجرا شده ،مردم دیدند
و حاال قرار است بار دوم هم با آدمهای دیگری
ببینند ،چه چیزی را پررنگ کند.
▪به نظرتان ویژگی و امتیاز سریال «نــوار
زرد »2به عنوان یک سریال پلیسی چیست؟

ما کارهای پلیسی خارجی زیادی دیدهایم و
هیچ وقت نباید سعی کنیم شبیهسازی کنیم،

چون فرهنگ ،جامعه و بینش ما با اروپاییها
و آمریکاییها بسیار متفاوت است .به نظر من
سالح دست گرفتن و حتی طرز راه رفتن یک
پلیس ایرانی با آمریکایی فرق میکند .خیلی
بد است که در ایران کمتر کار پلیسی ساخته
میشود ،در حالی که اتفاقاتی که در جامعه
ما میافتد ،بسیار زیاد است و با نمایش آنها،
مــردم از محیط زندگیشان آگــاه میشوند.
کارهای پلیسی که ساخته میشود بر اساس
پروندههایی هستند که در ایران اتفاق افتاده
و داریم پلیس و جامعه خودمان را با امکانات
خودمانبررسیمیکنیم،هرچنداینامکانات
کم باشد اما تالش میکنیم به بهترین وجه اجرا
شود .واقعا در این سریال چیزی از امکانات
کم و کسر نگذاشتند ،ماشین پلیس ،اداره
پلیس ،افــرادی که در اداره پلیس هستند،
به کــار گرفته شدند و سعی شــده همه چیز
بسیار عادی و طبیعی باشد تا مردم بتوانند
درک کنند .من خودم وقتی کاری را تماشا
میکنم ،هرگز به عنوان بازیگر یا کسی که
عضوی از آن است نمیبینم ،به عنوان یک
بیننده عام تماشا میکنم ،چون میخواهم
میزان تاثیرگذاریاش را بسنجم و نمیخواهم
اشکاالتش را بگیرم.
▪به تازگی در هر دو سریال «جشن سر ُبرون»
و «گیلدخت» نقش خان را ایفا کردید ،کدام
نقش برایتان جذابتر بود؟

چهره ها و خبر ها
هدیهتهرانیفیلم«فرزندصبح»را
آماده اکران دارد و خرداد1401
بااینفیلمدرسینمادیدهمیشود.
افخمی در برنامه رادیویی «پارک
شهر» از اکران فیلمش همزمان با
ارتحالامامخمینی(ره)خبردادهاست.
بهرام رادان  24بهمن با سریال
«جــیــران» به کارگردانی حسن
فتحی به نمایش خانگی میآید.
طبقآنچهدربیانیهفیلیموآمده،
علتتاخیردوبارهدرانتشارسریال
«اعمالبرخیمالحظاتمحتوایی»بودهاست.
اکبر زنجانپور پــس از مدتی
دوری از تلویزیون در سریال
«ضد» کاری از ابراهیم شیبانی
ایفای نقش کرده است .بهاره
کــیــا نافــشــار ،آرش ظلیپور،
حسام منظور و سعید چنگیزیان از دیگر بازیگران
این مجموعه امنیتیاند.
کامبیز دیرباز در برنامه رادیویی
«استودیو هشت» گفته نقش
«شهنام» در «آقازاده» آن چیزی
نــبــوده کــه بــه او گفته بــودنــد و
دلخور یهایی که پیش آمده،
باعث شده تنها در صورت کامل بودن فیلم نامه،
نقشی را بپذیرد.

بله نقش دو خان کامال متفاوت را بازی کردم
و هر دو برایم جــذاب اســت .یکی از نقشها
شخصیتی مثبت و دیگری شخصیتی بسیار
خشن و مطیع و فرمانبردار است.

فرهاد جم بــازی در سریال «راز
ناتمام»ساختهامینوعلیامانیرا
به پایان رساند .او در این مجموعه
کهدربارهشهیدمحمدجوادباهنر
وشهیدمحمدعلیرجاییساخته
شده،نقششهیدباهنرراایفاکردهاست.

بله ،در «سنجرخان» هم نقش یک شخصیت
منفی را بازی کردم که االن به دلیل مسائل
مالی ،کار تقریبا تعطیل شده است .متاسفم
برای صداوسیما که در دادن بودجه به چنین
سریالی که میتواند کار ارزشمندی باشد
چــون یک کــار تاریخی و مستند اســت ،یک
مقدار کوتاهی میکند و کار عقب افتاده است.

س ــروش جمشیدی در فصل
سوم مسابقه کمدی «جوکر» به
کارگردانی احسان علیخانی
حضور داشته اســت .علیرضا
استادی ،سیاوش چراغیپور
و رضا شفیعی جم از دیگر رقبای او هستند که
نامشان اعالم شده است.

▪در سریال «سنجرخان» هم حضور دارید.

