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جست وجوی خطرناک برای
«پرنده سیاه» در زندان
مینیسریال«پرندهسیاه»()BlackBirdمحصول
 2022آمریکا ،از آثار قابل توجه و پربیننده این
روزهاست.اینسریالدرژانرجناییومعماییراکه
فیلمنامهآنبراساسکتابیبهنام«درونباشیطان»
نوشته شده ،دنیس لهان ساخته که برای نگارش
رمــان منبع اقتباس دو فیلم شاخص «رودخانه
مرموز» ساخته کلینت ایستوود و «جزیره شاتر»
ساختهمارتیناسکورسیزیشناختهمیشود.
سریال «پرنده سیاه» دربــاره یک فروشنده مواد
مخدر به نام «جیمز کین» است که به تحمل 10
سال حبس محکوم میشود .او با پیشنهادی از
سوی افبیآی مواجه میشود تا در ازای آزادی
خود،بهزندانخطرناکبیمارانروانیمنتقلشود
واطالعاتیرااززیرزبانیکقاتلزنجیرهایبیرون
بکشد .کسب این اطالعات در مدت زمانی کوتاه،
منجر به محکومیت این قاتل زنجیرهای به حبسی
طوالنیمدتخواهدشد.

تارون اجرتون ستاره جوان هالیوود که با بازی در
فیلم «راکتمن» محصول  2019بسیار تحسین
شد ،بازیگر نقش اصلی «پرنده سیاه» است .ری
لیوتا نیز که برای شاهکار «رفقای خوب» مارتین
اسکورسیزی شناخته میشود ،دیگر هنرپیشه
سرشناس این مجموعه است .لیوتا به تازگی و در
میانه پخش این مینیسریال ،درگذشت تا «پرنده
سیاه»یکیازآخرینپروژههایاینبازیگرباشد.
اینمینیسریالازجذابترینمحصوالت2022
دنیای تلویزیون اســت که با قصهای پرتعلیق،
مخاطب را برای شش قسمت متوالی ،میخکوب
میکندویکگزینهعالیبرایتماشایبیوقفهبه
شمارمیرود.اگرچهبازیهنرپیشهاصلیچندان
چنگی به دل نمیزند ،اما قصهپردازی و رابطه
شخصیت های «پرنده سیاه» بسیار خوب از آب
درآمدهاست.اینسریالازنظرفضا،شباهتهایی
به«شکارچیذهن»ساختهدیویدفینچردارد.
«پرنده سیاه» محصول پلتفرم اپل تیوی پالس
که با نمره  8/3از کاربران آیامدیبــی و امتیاز
 80از منتقدان متاکریتیک ،از جمله سریالهای
محبوب سال است ،در پلتفرمهای فیلیمو و نماوا و
سایتهایدانلودفیلمدردسترسقراردارد.

خبر

این هفته 2قسمت از «یاغی»
میآید
این هفته دو قسمت از سریال «یاغی» در دو روز
پیاپی پخش می شود.
به گزارش صبا ،قسمت سیزدهم سریال «یاغی»
روز پنج شنبه و قسمت چهاردهم این سریال،
جمعههمینهفتهمنتشرخواهدشد.اینتصمیم
به دلیل قدردانی و ادای احترام به مخاطبان
فیلیمو با توجه به طوالنی شدن روند کارشناسی
قضایی سریال «جیران» و همچنین استقبال از
سریال «یاغی» گرفته شده است.
سریال «یاغی» به کارگردانی محمد کارت و تهیه
کنندگی سیدمازیار هاشمی است که روزهای
پنج شنبه به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش
ت سیزدهم و
میشود اما استثنائا این هفته قسم 
چهاردهم سریال «یاغی» در روزهای پنج شنبه و
جمعه ( ۲۰و  ۲۱مرداد) پخش خواهد شد.

الهام سعیدی  -از هفته آینده پخش سه سریال
جدید تلویزیون آغــاز میشود و مجموعه «راز
ناتمام» ساخته امین امانی« ،آتش سرد» کاری
از رضا ابوفاضلی و «بینشان» به کارگردانی راما
قویدل به ترتیب از شبکه های یک 2 ،و 3روی
آنتن خواهند رفت« .راز ناتمام» و «آتش سرد»
همزمان از شنب ه  22مرداد پخش میشوند اما
زمان دقیق پخش «بینشان» اعالم نشده است.
با توجه به پایان مجموعه «برف بیصدا میبارد»
و پخش تیزرهای سریال راما قویدل ،احتماال
این مجموعه هم از هفته آینده به جمع آثار جدید
تلویزیوناضافهخواهدشد.
▪رازناتمام

مجموعه «راز ناتمام» از نظر ژانر با دو سریال دیگر
متفاوت است .این سریال که تاریخی و سیاسی
است،دربستریکماجرایامنیتیبهبخشهایی
از زندگی شهید محمدجواد باهنر میپردازد و
اتفاقاتسالهایپس
از جنگ تحمیلی
را بـــه تصویر
مـــیکـــشـــد و
هــمــچــنــیــن در
زمــان حــال نیز به

نفوذدشمندربعضیبخشهایدولتمیپردازد.
تعدادی از چهرهها در این مجموعه ایفای نقش
شخصیتهای واقعی را تجربه کردهاند .فرهاد
جم نقش شهید باهنر ،سیدجواد هاشمی نقش
شهیدرجاییورامینراستادنقشآیتا...هاشمی
رفسنجانی را بازی کردهاند .نقش شهید محمد
بهشتیهمبهمسعودرحیمپورسپردهشدهاست.
علیرضا مهران که پیشتر در «معمای شاه» نقش
آیتا...خامنهایراتجربهکردهبود،در«رازناتمام»
برایدومینبارایننقشراایفاکردهاست.شهرام
عبدلی نقش مسعود کشمیری نیروی نفوذی
منافقین،عاملاصلیانفجاردفترنخستوزیریرا
برعهدهداردوبهرامابراهیمیهمدرنقشمهندس
مهدیبازرگانظاهرشدهاست.نگینمعتضدی،
مریمکاویانی،مهدیکوشکیومهدیامینیخواه
نیز در «راز ناتمام» حضور داشتهاند .با توجه به
تصاویری که از این مجموعه منتشر شده ،گریم
بازیگران کاراکترهای واقعی تا حد زیادی به این
شخصیتها نزدیک است« .راز ناتمام»
طــــــی  25قسمت پخش خواهد

شد .امین امانی تا به حال با مشارکت علی امانی
دو سریال «خونه بیبی گندم» و «خانه مادری» را
ساخته و مجموعه «پنج دری» را هم کارگردانی
کرده است که هیچ کدام جزو سریالهای مهم و
پربینندهتلویزیوننیستند.
▪آتشسرد

شبکه 2قصد دارد مجموعه «آتــش ســرد» به
کارگردانی رضا ابوفاضلی را از شنبه روانه آنتن
کند .ایــن کــارگــردان سابقه زیــادی در زمینه
سریالسازی ندارد و پیش از این ،اپیزودهایی
از مجموعه «شاید بــرای شما اتفاق بیفتد» را
کــارگــردانــی کــرده بــود .قصه دومین سریال
ابوفاضلی با محوریت شخصیتی به نام «محسن
تاجیک» روایــت میشود .او َقیم پسری است
که والدین خود را در حادثهای از دست داده
و وارث نیمی از کارخانههای بــزرگ اســت .به
طــور کلی ایــن سریال به مسئله یتیمنوازی و
اهمیت آن مـیپــردازد.
پرویز فالحیپور و

پیشنهاد نظارتی پلتفرم ها به دولت و مجلس

صنفنقشآفریناننمایشخانگی،پیشنویسیازقانوننظارتبرپلتفرمهارامنتشرکرد
مصطفی قاسمیان

دیــروز  18مــرداد انجمن صنفی شرکتهای
نمایشویدئویآنالینکهصنففراگیرپلتفرمهای
ویاودی با حضور فیلیمو ،نماوا ،فیلمنت و...
به شمار م ـیرود ،سندی با عنوان «پیشنویس
قانون انتظامبخشی نمایش ویدئویی برخط»
منتشر کرد .این سند ،قانونی پیشنهادی برای
نظارت بر پلتفرمهای ویدئویی به شمار میرود
که به عنوان «طرح/الیحه» منتشر شده؛ یعنی به
صورتهمزمانبهمجلسشورایاسالمیودولت
پیشنهاد شده است .این پیشنویس را میتوان
از موارد معدودی دانست که اصناف ،یک قانون
پیشنهادی نظارتی تدوین و آن را به قوا پیشنهاد
کردهاند .تحلیل این پیشنویس  23صفح های،
مجالبسیاربیشتریمیطلبدامادرگزارشپیش
روبهمهمتریننکاتآناشارهشدهاست:
▪صنفپلتفرمهاعلیهساترا

آن چــه از کلیت و اجـــزای پیشنویس قانون
انتظامبخشی نمایش ویدئویی برخط برمیآید،
مخالفت جدی آن با ساتراست .در عین حال که
در هیچ بخشی از این پیشنویس ،نامی از ساترا
به صورت صریح دیده نمیشود ،در بخشهایی
نیز کنایههایی به ساترا هست .مثال در بخش
«گزارش وضعیت موجود» که مطلع پیشنویس
قانون است ،نبود قانون تنظیمگری و رقابت نهاد
تنظیمگر با فعاالن این عرصه ،به عنوان دو عنوان
ازچالشهاوموانعصنعتویدئویآنالیندرایران
عنوانشدهاست.درابتدایاصلپیشنویسنیز
یکی از بندهای اصل سوم قانون اساسی که به
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عنوانمبنایقانوناستفادهشده،بند 6استکه
وظیفه دولت جمهوری اسالمی را «محو هرگونه
استبدادوخودکامگیوانحصارطلبی»میداند.
بهنظرمیرسداینسهمورد،کنایههاییاستکه
مستقیما به سازمان تنظیم مقررات رسانههای
صوتوتصویرفراگیردرفضایمجازی(ساترا)به
عنواننهادتنظیمگرکنونیبازمیگردد.درماده
 28نیز همه مجوزهای صادرشده گذشته وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای پلتفرمها معتبر
دانسته شده اما از مجوزهای صادرشده ساترا
سخنیبهمیاننیامدهاست.
▪مسئولیتبامرکزملیفضایمجازی

قانون پیشنهادی انجمن صنفی ویاودی،
مسئولیتهای قابل توجهی را به مرکز ملی
فضای مجازی سپرده اســت؛ از جمله این که
در مــاده  ،2مسئولیت صــدور پروانه فعالیت،
نظارت و انتظامبخشی پلتفرمها به این مرکز
ســپــرده شــده اســت .در ایــن پیشنویس ،یک
هیئت نظارت و انتظامبخشی پیشبینی شده
که متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی،
رئیس صداوسیما ،وزیر فرهنگ ،وزیر ارتباطات،
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ،رئیس
شورای عالی استانها ،وزیر ورزش ،دادستان
کل کشور ،دبیر انجمن کارفرمایی نمایش
ویدئویی برخط ،نماینده انجمن کارفرمایی
نمایش ویدئویی برخط ،نماینده پادکستهای
فعال و دو تن از میان مدیران خانه سینما ،خانه
موسیقی و خانه تئاتر اســت .در ایــن ترکیب،
نمایندگان هیچ نهادی در اکثریت نیستند ،اما
چهارنمایندهدولت(بااحتسابرئیسمرکزملی
فضای مجازی) همراه با چهار نماینده از اصناف،
حضور قابل توجهی دارند.

▪بازبینیاستفساریمحتوا

از نکات مهم ایــن پیشنویس ،آن اســت که به
جز ممنوعیتهای متعددی که برای محتوای
مجرمانه (نظیر محتوای منکر توحید ،اهانت
به معصومین(ع) ،مراجع و مفاخر ملی ،ترویج
نژادپرستی ،مواد مخدر و )...در  10بند در نظر
گرفته ،اجباری بــرای ممیزی پیش از انتشار
محصوالت پلتفرمها در نظر گرفته نشده است؛
یعنی محتوای پلتفرمها مانند روزنــامـههــا و
سایتها پیش از انتشار ممیزی نخواهند شد اما
پس از انتشار با اعالم نهاد صالحیتدار قانونی
مثل هیئت نظارت ،قابل حذف یا ممیزی است.
به عالوه جریمهها و محدودیتهایی نیز برای
رسانه منتشرکننده محتوای مجرمانه در نظر
گرفته شده است .با این حال شورایی پیشبینی
شده که در صــورت خواست پلتفرم ،محتوا را
بازبینی کند .این نظارت به صورت استفساری
و در صــورت درخواست رسانه خواهد بــود؛ نه

عبدالرضا اکبری نقشهای اصلی «آتش سرد»
را ایفا کردهاند و بازیگران دیگری مانند فریبا
متخصص،مهساکرامتی،جعفردهقان،مهدی
سلوکیوبهزادخداویسینیزدراینسریالبازی
کردهاند .فالحیپور همزمان با این سریال ،با
مجموعه «بینشان» هم به شبکه 3میآید .او در
این مجموعه نقش یک خبرنگار پیش کسوت را
بازیکردهودرهردوسریالحضورپررنگیدارد.
▪بینشان

شبکه 3پس از پایان سریال طوالنی «برف بیصدا
میبارد» ،مجموعه «بینشان» به کارگردانی راما
قویدل را جایگزین آن خواهد کرد .قویدل پیش از
این مجموعه ،سال « 99ایلدا» را روی آنتن داشت
کهسریالپربینندهاینبود.اینسریالدربارهیک
خبرنگارمتعهدودرستکاربابازیپرویزفالحیپور
است که به دنبال حق و حقیقت و مبارزه با فساد
است .مجید واشقانی و نیلوفر پارسا که با سریال
«آوای بــاران» شناخته میشوند نیز از بازیگران
اصلی سریال هستند و بخشی از قصه «بینشان»
به مــاجــرای ازدواج آنهــا با وجــود تفاوتهای
خانوادگیشان میپردازد .نیوشا ضیغمی سال
 98با اشاره به غیبت کارگردانها و مجریان مهم،
رفتار بعضی مجریان را توهینآمیز و باعث رواج
فحاشی و پرخاشگری دانست و در نهایت از
تلویزیونخداحافظیکرد.اینبازیگر
حاال پس از سه سال با «بینشان»
بــه تــلــویــزیــون بــازگــشــتــه و از
تصمیم خود برگشته است.
مریم کاویانی ،قاسم زارع و
رضا ایرانمنش نیز دیگر
بــازیــگــران «بینشان»
هستند.
اجباری .نکته مهم آن که در صورت تأیید محتوا
در شــورای بازبینی و انتشار آن ،عواقب بعدی
به عهده شوراست و پلتفرم مسئولیتی در قبال
آن نخواهد داشت .جالب این که در این شورای
بازبینینیزهیچنمایندهایازسازمانصداوسیما
دیده نمیشود و عالوه بر سه نماینده اصناف،
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ،وزیر فرهنگ،
وزیرورزش،یکحقوقدان،یکقاضی،دواستاد
دانشگاه،یکنمایندهمجلسودوهنرمندحضور
خواهند داشــت .ایــن پیشنویس یک شــورای
عالی بازبینی نیز پیشبینی کرده که در صورت
اختالف میان رسانه و شورای بازبینی اصلی،
یشود.
واردم 
▪درجهبندیهایسنیوکیفی

پیشنویس قانون نظارت بر پلتفرمها ،دو نوع
درجهبندی سنی و درجهبندی کیفی نیز برای
محتوای پلتفرمها در نظر گرفته که در شورای
مربوط به ردهبندی سنی ،استادان دانشگاه
حضور دارنــد و در شــورای درجهبندی کیفی،
نمایندگان اصناف تولیدکننده محتوا .طبق
ماده  23این پیشنویس ،این درجهبندیها نیز
استفساریواختیاریاست،نهاجباری.

نگار جواهریان به زودی با فیلم
«مجبوریم»ساختهرضادرمیشیان
به نمایش خانگی میآید .اکران
آنالین این فیلم با بــازی فاطمه
معتمدآریا،پارساپیروزفروپردیس
احمدیهبهپایانرسیدهوفیلمآمادهانتشاراست.
فرهادآئیشازفردابافیلم«کوزوو»
اثــر میثم هاشمیطبا به سینما
میآید .او نقش اصلی فیلم را ایفا
کــرده و کــورش تهامی ،روشنک
گرامی ،بهاره کیان افشار و هومن
شاهیخوانندهپاپ،دیگربازیگرانآنهستند.
زیبا بروفه از یک شنبه هفته آینده
ســاعــت  ،18ســریــال «رخــنــه»
ساختهحسینتبریزیرارویآنتن
آیفیلمدارد.علیرضاجاللیتبار،
عنایتبخشیومیرطاهرمظلومی
نیزازبازیگراناینسریالمحصولسال 92هستند.
اح ــس ــان جــوانــمــرد نویسنده
«جــیــران» دربـــاره وضعیت این
مجموعه نوشته اگــر قــرار باشد
سریال رفع توقیف شود ،تا عصر
امروز مطلع خواهند شد ،در غیر
اینصورت،همهچیزبههفتهبعدموکولخواهدشد.
ســوگــل خــلــیــق شــهــریــورمــاه
بــرای اجــرای نمایش «پــدر» به
کارگردانی آرونــد دش ـتآرای
روی صحنه خواهد رفت و در
این تئاتر با چهر ههایی مانند
رضا کیانیان ،لیلی رشیدی و سعید چنگیزیان
همبازی خواهد شد.
رسالت بوذری تا جمعه هرشب
برنامه «مخاطب خــاص» را در
شبکه  3خــواهــد داشـــت .این
برنامه بــا حضور کارشناسان
مذهبی ،به صــورت مستقیم و
زندهازکربالیمعلیرویآنتنخواهدرفت.
محمدرضاعلیمردانیصداپیشه
پویانمایی «دیرین دیرین» از این
مجموعه خداحافظی کــرد .او
یک روز پس از خداحافظی علی
درخــشــی ک ــارگ ــردان «دیــریــن
دیرین»بااینمجموعه،اینخبررااعالمکرد.

