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فیلم روز

چهره ها و خبر ها
هــوتــن شــکــیــبــا بـــه زودی با
بازپخش مجموعه کمدی «فوق
لیسانسهها» ساخته سروش
صحت در شبکه تماشا حضور
خواهدداشت.اینسریالفصل
سوم «لیسانسهها» است که اولین بار سال 98
روی آنتن شبکه  3رفت.

مصطفی قاسمیان

رابطه جالب دایی و خواهرزاده
در «زودباش زودباش»
فیلم سینمایی «زودبــــاش زودبــــاش» (C'mon
 )C'monکه مدتی پیش منتشر شد ،از فیلمهای
مستقلسینمایآمریکاستکهموردتوجهمنتقدان
و تماشاگران قرار گرفته است .این فیلم را مایک
میلز نوشته و کارگردانی کرده که پیشتر آثاری چون
«تازهکارها» و «زنــان قرن بیستم» را ساخته بود.
چهارمین فیلم بلند سینمایی این سینماگر نیز یک
اثرمستقلوک مهزینهاستکهتنهایکستارهدارد.
«زودباش زودباش» درباره یک خبرنگار و گزارشگر
رادیوییبهنام«جانی»استکهبهعلتسفراجباری
خواهرشبهشهریدیگر،بهشهرمحلزندگیخواهر
خود میرود تا برای یکی دو روز از «جسی» پسر 9
ساله او مراقبت کند .در حالی که پدر «جسی» دچار
بیماریروانیشدهوبازگشت«ویو»بهخانهبهتأخیر
میافتد،چالشهاییبرای«جانی»وخواهرزادهاش
بهوجودمیآید.
واکــیــن فینیکس بازیگر بــرنــده اســکــار «جوکر»
و «گــادیــاتــور» تنها هنرپیشه شاخص «زودبــاش
ن برانگیزی در این
زودبــاش» است که بازی تحسی 
فیلم دارد و فیلم را به تنهایی ،چند پله باالتر میبرد.
در مقابل وودی نورمن بازیگر نوجوان فیلم که باید
نقشآفرینی قابل باورتری میداشت ،موفق نیست
و با وجود چهره نمکین ،به یکی از نقاط ضعف فیلم
تبدیلشدهاست.

اثر جدید مایک میلز در اغلب دقایق تنها دایــی و
خواهرزادهرابهعنوانبازیگردرقابنمایشمیدهد
و با آنها به نقاط مختلف دیترویت و نیویورک سفر
میکند؛ از بازی در خانه گرفته ،تا خرید کردن و
حتیدعوا.اینفیلمبیشازهرچیزبهتنهاییانسان
معاصر و پیچیدگیهای ارتباط با فرزند ،خصوصا
فرزندطالقمیپردازد.فیلمدرعینحالکهشیرینی
خاصی در روایت رابطه کاراکتر اصلی دارد اما در
بسیاری از دقایق به اقتضای قصه ،غمانگیز است.
فیلم سینمایی «زودبــاش زودبــاش» فیلمی کامال
خانوادگیوفاقدخشونتاست.یکیازنقاطضعف
این فیلم  109دقیقهای که به صورت سیاه و سفید
فیلم برداری شده ،کند بودن ریتم آن است .با این
ی بی7.6
حال «زودباش زودباش» با امتیاز آیامد 
ونمرهمتاکریتیک 82همزمانمحبوبتماشاگران
ومنتقدانسینمابودهاست.اینفیلمازسویهیئت
ملینقدبهعنوانیکیاز 10فیلمبرترمستقلسال
 2021انتخاب و نامزد چندین جایزه فیلمهای
مستقل شده است .این فیلم را میتوانید در پلتفرم
هایفیلیمو،نماواوسایتهایدانلودبیابید.

الــهــه فــیــاضــی « -مــــرد نـــقـــرهای» فیلمی به
تهیهکنندگی پرویز امیری و کارگردانی محمد
حسین لطیفی و با نقشآفرینی بازیگرانی چون
مهدی سلطانی ،بهاره کیان افشار و هنرپیشگان
نــوجــوان ،در ایــران و ترکیه تصویربرداری و در
ژانــری متفاوت از سایر آثار لطیفی ساخته شده
است .در این فیلم با یک اکشن روبهرو هستیم اما
اکشنی که چندان هم اکشن به نظر نمیرسد.
محمد حسین لطیفی در کارنامه خود سیمرغ
بلورین بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را دارد
و همچنین آثار درخشانی در تلویزیون همچون
سریال «صاحبدالن» را در کارنامه هنری
خود گنجانده اما باید دید «مرد نقرهای»
بهگردپایدیگرآثارشاخصاومیرسد؟
گویا دغدغه اصلی فیلم «مــرد نقرهای»
این است که قهرمانسازی کند و از جمله
امتیازهای این فیلم ،شاید پیوند دو نسل
با هم است و نشان دادن ارتباطی سالم
و درســت بین آنهــا .لطیفی نوجوانان
را در کنار نسلی از قهرمانان جنگ قرار
میدهدوبادیالوگیشاخصوازآندست
دیالوگهایی که خوش نشسته و شعار
نــمـیدهــد ،توسط «ســیــاوش» (مهدی
سلطانی) اذعان میدارد که ما دیروز مرد
جنگ بودهایم ،چون تحمیل بود و امروز
مردصلحیم!
لطیفی در ایــن فیلم به هویت و اصالت
ایرانی اشاره دارد ،پرچم را نماد غرور ملی میداند
که باید در اهتزاز باشد ،فرقی نمیکند کجای
این کره خاکی باشد ،یک ایرانی همیشه پرچم
را سرفراز و برافراشته نگاه م ـیدارد .چه زیبا که
نوجوانان این خاک ،پرچم آن را برافراشته
حاال
ِ
میدارند و این احساس ملی را با شوق و شعف به
نمایشمیگذارند.ازدیگرپیامهایقابلمالحظه
فیلم ،انسانیت و اخالقمداری است .مثال مادری

مائده کاشیان

در سال  1400سریالهای مختلفی در نمایش
خانگی منتشر شد که اغلب پرستاره بودند .شمار
کمی از آنها مانند «زخم کاری» و «خاتون» موفق
بودندوبااستقبالمخاطبانمواجهشدند،تعدادی
از سریالها مانند «گیسو»« ،مــردم معمولی»،
«دراکوال»« ،میدان سرخ»« ،قبله عالم» و «جزیره»
نیزبرخالفپیشبینیها،کیفیترضایتبخشی
نداشتند و نتیجهای جــز ناکامی در کارنامه
کــارگــردان و ستارههایشان باقی نگذاشتند.
در ادامه مطلب به سریالهای ناامیدکننده اما
پرستار هدرسال 1400پرداختیم.
▪گیسو

انتشارسریال«گیسو»نیمهاسفند 99ودرآستانه
نوروز 1400آغازوبیشترقسمتهایآندرسال
جدید منتشر شد .این مجموعه فصل دوم سریال
پرمخاطب «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر
هادی بود که پس از گذشت چهار سال از پخش
فصلاول،منتشرشد.مهنازافشاریکیازبازیگران
اصلی «عاشقانه» بــود که به دلیل مهاجرت،
حضورش در فصل دوم سریال منتفی شد اما با
وجود این قصه فصل دوم با محوریت کاراکتر او و
با حضور یک بازیگر جایگزین یعنی هانیه توسلی
ادامه پیدا کرد .پانتهآ بهرام و بهاره کیانافشار
نیز دیگر بازیگرانی بودند که در «گیسو» حضور
نداشتند.محمدرضاگلزار،هومنسیدیوحسین
تهایمهمواصلیسریال
یاریبهعنوانشخصی 
در فصل دوم بازی کردند اما به دلیل ضعفهایی
که سریال داش ــت ،حضور آنهــا نیز دردی از
«گیسو»دوانکردوموفقیتفصلقبلتکرارنشد.
این مجموعه به دلیل ریتم کند سریال ،قصه کم
ِکشش ،اتفاقات عجیب و غیرمنطقی داستان و
بازی ضعیف بازیگران با انتقاد مخاطبان مواجه
شد .سرانجام «گیسو» در قسمت  22با پایانی
ضعیف و نیمهتمام به انتها رسید .پس از انتشار
قسمت ماقبل پایانی ،هادی در اینستاگرامش
نوشتیکقسمتدیگربهپایاناجباریفصلدوم
میرسیم.اوهمچنیننوشتاگرفصلسومیدر
کارباشد،کارگرداننخواهدبود.
▪دراکوال

یکیازامیدهاینمایشخانگیدرسال،1400
مجموعه «دراکوال» به کارگردانی مهران مدیری
بود.مدیریپسازموفقیتسریال«هیوال»تصمیم
گرفت فصل دوم این مجموعه را با نام جدید و با
تغییراتی بسازد .به دلیل غیبت فرهاد اصالنی
بازیگر اصلی «هیوال» در فصل دوم ،قصه فصل
جدید با تمرکز بر شخصیت «کامران کامروا» و

که به فرزندش پشت کرده اما مادر است ،عشق او
در نظر گرفته میشود و احترام و محبت به او الزمه
اخالقاست.
از بحث پیامهای خوب فیلم که بگذریم ،باید به
مسئله و دغدغه سینما بپردازیم که از فیلم نامه
شــروع میکنم .از جمله مـــواردی کــه در فیلم
نامه این اثر خودنمایی میکند ،توالی و پیوند
اتفاقهاستکهاغلبدرستوقانعکنندهنیستند
وگاهیشوخیبهنظرمیرسند.سکانسهایاین
فیلمنامه برای نوجوانها نوشته و پرداخته شده یا
بزرگسال؟

بــازی بازیگران نیز حس و حالی جدی و عمیق
ندارد ،خصوصا تروریستها که برای بمبگذاری
وگروگانگیریآمدهاند،بازیهایعمیقیندارند
و چندان مصمم به نظر نمیرسند .شاید فیلم
«مــرد نقرهای» سعی دارد فیلمی باشد که زیاد
ایجاد رعب و وحشت نکند .ترس و دهشت یک
گروگان گیری را کم رنگتر نشان دهد و بگوید در
هر شرایط ،خونسردانه تصمیم درست بگیرید.

پژمان بازغی از  23بهمن با
فیلم «ترانهای عاشقانه برایم
بـــخـــوان» ســاخــتــه م ــه ــرداد
غفارزاده به سینما میآید .این
فیلم سال  97در ایران و ترکیه
ساخته شده و افسانه پاکرو و امید روحانی دیگر
بازیگران ایرانی آن هستند.
خانواده او پیش رفت« .دراکــوال» شروع خوبی
نداشت و از همان ابتدا جای خالی «هوشنگ
شرافت»درسریالاحساسمیشد.کیفیتقصه
فصل دوم با «هیوال» قابل مقایسه نبود و خاطره
خوب آن با فصل دوم تکرار نشد .تغییر بازیگران
اصلی سریال ریسک مهمی برای ساخت فصل
دومبودوپیشبینیمیشداینتغییرتاثیرخودش
را بگذارد ،اما گروه بازیگران «دراکوال» هم شامل
چهرههای محبوبی مانند مهران مدیری ،ویشکا
آسایش ،سیما تیرانداز ،محمد بحرانی ،بهنام
تشکر و اندیشه فوالدوند بود و با این حال این
سریال در مقایسه با «هیوال» ،مجموعه ضعیفی
بود و انتظارات از مهران مدیری بــرآورده نشد.
«دراکــوال» در قسمت آخر هم پایان بندی خوب
و راضیکنندهای نداشت .سر و ته اتفاقات قصه
به شکل تصنعی و غیرقابل باور ب ه هم آمد و پایان
شتابزدهآننظرمثبتمخاطبانراجلبنکرد.
▪مردممعمولی

سریال «مردم معمولی» در سکوت خبری ساخته
و در آستانه نوروز خبر انتشار آن اعالم شد .این
ی های سیتکام ساخته
مجموعه به سبک کمد 
شدهبود.سریاللوکیشنثابتیداشتوهریکی،
دوقسمتبهماجراییکیازشخصیتهایقصه
میپرداخت« .مردم معمولی» هم در ابتدای راه
نشان داد که نمیتوان خیلی به موفقیت سریال
در ادامه امیدوار بود و انتظارات از رامبد جوان و
گروهش برآورده نشد .بازیگران «مردم معمولی»
حتی چهرههایی مانند شبنم مقدمی ،آتیال
پسیانیوخودرامبدجوانهمنتوانستندبهعنوان
بازیگرعملکردخوبیدرسریالداشتهباشند.این
مجموعه به شدت از سوی مخاطبان مورد انتقاد
قرارگرفت،تاجاییکهفیلیمووسازندگان«مردم
معمولی» تصمیم گرفتند تغییری در ساختار
سریالایجادکنند،بنابرایندراقدامیغیرمعمول
 6قسمت ابتدایی آن از آرشیو فیلیمو حذف و
قسمت هفتم به عنوان قسمت اول منتشر شد .با
این حال تغییرات جدید هم اتفاق ویژهای را برای
این مجموعه رقم نزد« .مردم معمولی» تبدیل به
اثرموفقیدرنمایشخانگیوکارنامهرامبدجوان
اما آیا دنیای ترسیمشده در فیلم ،شبیه دنیای
واقعی یک حمله تروریستی و باورپذیر است؟ چرا
«پینار» و «امیرکیان» این قدر هیجانزده عمل
میکنند و مثال تلفنهای همراهشان را روی
سکوت نمیگذارند؟ چرا بیهوده و بیهدف در
راهروها بیاحتیاط و پرسروصدا میدوند و حرف
میزنند؟ به نظر میرسد هم ه چیز غیرقابل باور و
دمدستیاست.قبولکهآنهانوجوان
بهاصطالح ِ
هستند و گاهی غلط عمل میکنند .پس چرا در
صحنهفراردستهجمعیبهسمتپارکینگ،بزرگو
کوچککسیعقلشراهنمیدهدکهدوربینهارااز
بینببردتامسیرفرارشانلونرود؟اتفاقاتدیگری
ازایندستنیزدرفیلموجوددارد.
دیالوگهای «مرد نقرهای» شعار میدهند .الزم
نبود برای هر سکانسی که معنا و پیامی به دنبال
دارد ،دیالوگی گنجانده شود که مثل یک نریتور،
آن پیام را منتقل کند .سینما بیشتر جای
دیدن است تا شنیدن .مثال در لوکیشن
استخر ،ایــران ـیهــا بــه سمتی هدایت
میشوند که تصویر پرچم آمریکا در آن
جاستوجملهایکه«ایمان»میگویدواز
اینکهزیرپرچمآمریکاایستادهاند،برائتو
بیزاریمیجوید،بهجایتاثیرگذاریرنگ
وبویشعارمیدهد.بهتربودبامیزانسنی
دیگر و حتی بــدون دیالوگ ،این پیام را
منتقل میکرد که از کارگردانی چون
لطیفیبهراحتیبرمیآمد.
فیلم «مــرد نــقــرهای» نکات قابل بحث
بسیاریدارد،ازموسیقیمتنسادهوگذرا
تافیلمبرداریوبازیگریوکارگردانی،اما
آن چه که بسیار در این فیلم خودنمایی
میکند سردرگمی ژانر و قهرمان است.
فیلم اکشن اســت؟ پس چــرا بــازی و شخصیت
تیپیکالدکتروپسرنوجوانشباعثمیشودفیلم
طعنه به کمدی بزند؟ در صحنههای بسیاری هم
انگاربایکدراماجتماعیروبهروهستیم.قهرمان
چه کسی است؟ «امیرکیان» نوجوان یا «سیاوش»
مردرزمدیروزوسرهنگبازنشستهامروز؟قهرمان
اصلی یا بهتر است بپرسیم «پروتاگونیست» فیلم
چهکسیاست؟

نشد ،به این ترتیب اولین سریال جوان در نمایش
خانگیاثریناامیدکنندهبود.
▪قبلهعالم

یکی از سریال هایی که دربــاره ناصرالدین شاه
ساخته شد« ،قبله عالم» به کارگردانی حامد
محمدی بود .این مجموعه برخالف دو سریال
پرحاشیه«جیران»و«آهویمنمارال»کمدیبودو
کاریبهپیشینهتاریخیومستنداتفاقاتنداشت.
حامد محمدی در سینما کمدیهای تجاری
ساخته بود که فــروش پایینی نداشتند .حامد
کمیلی نقش ناصرالدینشاه را بر عهده داشت
و هادی کاظمی ،شقایق دهقان ،سوگل خلیق،
سام درخشانی و پژمان بازغی دیگر بازیگران
سریال بودند .پرداخت کمدی و تخیلی «قبله
عالم» از شخصیتها و اتفاقات واقعی ،خوب از
آبدرنیامد،بههمیندلیلازاینسریالاستقبال
و چندان دیده نشد .ممیزی فراوان «قبله عالم»
تیر خالص به این سریال بــود .پس از تاخیر در
انتشار قسمتهایی از ایــن مجموعه که مورد
انتقاد بازیگران آن هم قرار گرفته بود ،قسمت
چهارمتاهفتم«قبلهعالم»بهدلیلممیزیبهطرز
غیرعادی کوتاه شد ،در نهایت انتشار این سریال
متوقف و قسمت هفتم به عنوان قسمت پایانی
در نظر گرفته شد .زمانی که خبر تولید و پخش
«قبلهعالم»منتشرشد،پیشبینینمیشدچنین
سرنوشتیبرایاینمجموعهرقمبخوردوپروژهبا
شکستسنگینیمواجهشود.
▪میدانسرخ

یکیازپرستارهترینسریالهاینمایشخانگی،
مجموعه «میدان سرخ» به کارگردانی ابراهیم
ابراهیمیاناستکهاواخرشهریورامسالمنتشر
شد .حضور ستارههایی مانند مهتاب کرامتی،
حمید فرخنژاد و بهرام افشاری همه را به «میدان
سرخ» امیدوار کرده بود و فضای معمایی سریال
نیز کنجکاوی مخاطب را برمیانگیخت اما در
همان قسمت اول امیدها به این مجموعه ناامید
شد.قضاوتهادرادامهنیزتغییرینکردوکیفیت
ضعیفسریالهمهراغافلگیرکرد«.میدانسرخ»

در زمــان تولید ،شرایط پیچیدهای را پشت سر
گذاشت .ابراهیم ابراهیمیان ،بهرام بهرامیان و
کمال تبریزی به عنوان کارگردان قسمتهایی
ازسریالپشتدوربینقرارگرفتندامانتوانستند
این پــروژه را نجات دهند .پیچیدگیهای قصه
«میدانسرخ»،اتفاقاتمبهموانگیزههاینامعلوم
شخصیتهای سریال باعث شد مخاطب با این
مجموعه ارتباط برقرار نکند .حضور ستارهها هم
تاثیر مهمی در همراهی مخاطبان نداشت و این
سریال با آن چه انتظار میرفت فاصله زیادی
داشت،پس «میدان سرخ» رضایت تماشاگران
را جلب نکرد و مهتاب کرامتی ،حمید فرخنژاد
و بهرام افشاری پس از تجربه ناکام قبلیشان در
نمایشخانگی،بااینمجموعهنیزشکستتازهای
راتجربهکردند.برخالفدیگرسریالها«،میدان
سرخ»فصلدومیخواهدداشت.
▪جزیره

سریال «جزیره» به کارگردانی سیروس مقدم نیز
ماننددیگرسریالهاییکهنامبردیمشروعخوبی
نداشت و در مقایسه با آنها شروع ضعیفتری
هم داشت .همان طور که چند روز قبل در همین
صفحه نوشتیم ،نــام سیروس مقدم به عنوان
کارگردان و چهرههای شناخت ه شده زیادی که به
عنوان بازیگر در آن حضور داشتند ،باعث میشد
امیدوار باشیم که «جزیره» بتواند رضایت نسبی
گروهی از مخاطبان را جلب کند اما نه تنها این
اتفاق رخ نداد ،بلکه شاهد سریالی ناتمام و بدون
پایان بودیم .قصه سریال در قسمتهای اولیه
پرکشش و جــذاب پیش نرفت و بــازی تصنعی و
غیرطبیعی بازیگران اصلی آن یعنی امیر مقاره
و شــادی مختاری جــزو مهمترین نقاط ضعف
«جزیره» بــود .هر چه قصه این مجموعه جلوتر
رفت بیشتر از نتیجه کار مقدم ناامید شدیم و
پایان ناگهانی سریال در قسمت  ،14بدون این
که ماجراها به سرانجام برسند نیز شکست این
مجموعه را سنگینتر کرد .گفته شده بود فصل
دوم سریال ساخته خواهد شد اما فیلیمو از تولید
فصل جدید آن صــرف نظر کــرده و قــرار نیست
«جزیره»2ساختهشود.

امیرحسین رستمی بــازی در
ســریــال کــمــدی «جنابعالی»
ساخته عادل تبریزی را به پایان
رســانــد .بــیــژن بنفشه خــواه،
حسین سلیمانی ،میرطاهر
مظلومی و مهوش وقاری از دیگر بازیگران این
مجموعه  15قسمتی هستند.
مهوش صبرکن در گفتوگو
با میزان  ،دربــاره دستمزد کم
بازیگران پیش کسوت گفته
استکهبعضیازتهیهکنندگان
دستمزد  10سال قبل را به او
پیشنهاد میدهند و با این دستمزدها ،ترجیح
میدهد پیشنهادی را نپذیرد.
رضـــــا ت ــوک ــل ــی در س ــری ــال
«دردســــرهــــای شــیــریــن» به
کـــارگـــردانـــی ســهــیــل مــوفــق
بازی میکند .این سریال ویژه
نوروز  1401از شبکه  5پخش
میشود و پوریا پورسرخ ،مریم مومن و پوراندخت
مهیمن از دیگر بازیگران آن هستند.
مــهــدی صــبــایــی در ســریــال
«ســلــمــان فــارســی» اثــر داوود
میرباقری ایفای نقش کرده .او
در برنامه «خندوانه» این خبر
را اعــام کرد و توضیح داد که
حدود دو سال از تصویربرداری این مجموعه باقی
مانده است.
نسرین نکیسا به جمع بازیگران
س ــری ــال «بــین ــش ــان» ک ــاری
از رامـــا قــویــدل اضــافــه شــد.
مجید واشقانی و نیلوفر پارسا
بازیگراناصلیسریالهستندو
پرویز فالحیپور ،نیوشا ضیغمی و کاظم هژیرآزاد
نیز در آن حضور دارند.

«مرد عنکبوتی» جدید ،ششمین فیلم پرفروش تاریخ شد
فیلم «مــرد عنکبوتی :راهــی به خانه نیست»
موفق شد تا یک رکــورد دیگر کسب کند و تا
عنوان ششمین فیلم پرفروش تاریخ سینما
خودش را باال بکشد.
به گزارش مهر ،این فیلم با فروشی که این هفته
در سینماهای جهان داشت و با رساندن آمار
س آفیس
فروشش به  1.69میلیارد دالر در باک 
جهانی ششمین فیلم پرفروش تاریخ شد .هر
چند ایــن رقــم بــدون محاسبه نــرخ تــورم است
اما این فیلم موفق شد تا با پشت سر گذاشتن
«دنیای ژوراسیک» با فروش  1.67میلیارد دالر
و «شیر شاه» با فروش  1.66میلیارد دالر این

جایگاه را کسب کند .با وجود نگرانیهایی که
در انتقال کووید 19وجود داشت و به ویژه سویه
امیکرون« ،مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست»
همچنان در سراسر جهان سینمادوستان را به

خود جذب میکند.
با این حال عبور از جایگاه ششم باید برای «مرد
عنکبوتی» سختتر باشد ،زیرا پنج فیلم باقی
مانده که شامل «آواتار»« ،انتقامجویان :پایان
بــازی»« ،تایتانیک»« ،جنگ ستارگان :نیرو
برمیخیزد» و «انتقامجویان :جنگ بینهایت»
است هر یک بیش از  ۲میلیارد دالر فروختهاند
و رسیدن به ایــن مــرز بــرای «مــرد عنکبوتی»
میتواند غیرممکن باشد.
این فیلم ابرقهرمانی تاکنون  ۷۲۱میلیون دالر
در سینماهای آمریکا و  ۹۷۰میلیون دالر در
دیگر نقاط جهان فروش داشته است.

