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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها
ژالــه علو در گفتوگو با میزان
دربـــاره فعالیت اش در عرصه
بازیگری گفته که پیشنهادهایی
داشته است ،اما در شرایط فعلی
صــاح نیست کــه در پـــروژهای
حاضرشودوتنهاگاهیدررادیوفعالیتمیکند.

«شنایپروانه»
پرفروشترینفیلماکرانآنالینشد
فیلم سینمایی «شنای پروانه» به کارگردانی
محمد کــارت با فــروش بیش از چهار میلیارد
تومان لقب پرفروش ترین فیلم اکران آنالین را
از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی فیلیمو و نماوا ،آخرین
ساخته محمد کــارت ،به تهیه کنندگی رسول
صدر عاملی پس از گذشت تنها  ۱۷روز از اکران
آنالین خود با فروش باالی چهار میلیارد و ۲۹۵
میلیون تومان رکورد فروش در اکران آنالین را
شکست .این در حالی است که نسخه قاچاق این
فیلم یک ماه قبل از اکران آنالین دستبهدست
میشد که با وجود این ثبت چنین رکوردی قابل
توجه است.
پیش از این ،فیلم سینمایی «خوب ،بد ،جلف:
ارتش سری» رکــورددار فروش آنالین سینمای
ایران بود .به این ترتیب «شنای پروانه» که اکران
آنالین را از  ۱۱فروردین آغاز کرده بود در کمتر از
 ۲۰روز به این رکورد دست یافته است .فیلمهای
سینمایی «خــروج»« ،زیــر نظر»« ،طــا»« ،زنها
فرشتهاند»« ،لتیان»« ،بیحسی موضعی»،
«حکایت دریا» و «بنفشه آفریقایی» در ردههای
بعدی فروش قرار دارند.

حسین مــحــجــوب ایـــن روزهـــا
مشغول بازی در سریال «جشن
سربرون» اثر مجتبی راعی است.
ُ
قصهاینسریالتاریخیدردوران
مــشــروطــه مــیگ ــذرد .محمود
پاکنیت ،الله اسکندری و فرخ نعمتی از بازیگران
اینسریالهستند.

مائده کاشیان

هــمــزمــان ب ــا آغــــاز مـــاه م ــب ــارک رمــضــان،
سریا لهایی که تلویزیون ویژه این مناسبت
تولید کرده ،از شبکههای مختلف روی آنتن
رفتند .هــر چهار ســریــال کــه امــســال پخش
میشوند ،رونــد تولید فــشــرد های داشتند
و تصویربرداری آ نهــا ادامــه دارد .سریال
«احضار»« ،بچه مهندس  »4و «یاور» شب اول
ماه رمضان پخش شدند ،اما مجموعه «رعد و
برق» پخش نامنظمی داشت .این سریال از پنج
شنبهشب روی آنتن رفت و جمعهشب به دلیل
مشکالت فنی به پخش نرسید .در ادامه مطلب
شروع چهار سریال رمضانی تلویزیون و بازی
بازیگران آنها را بررسی کردهایم.
▪احضار

«خورشید» اکران آنالین میشود؟
با توجه به وضعیت مبهم فعالیت سینماها در
چهارمین موج شیوع کرونا ،به نظر میرسد مجید
مجیدی به اکران آنالین فیلم «خورشید» رضایت
داده است.
به گزارش ایسنا« ،خورشید» محصول سال  98و
بهترین فیلم جشنواره فجر به کارگردانی مجید
مجیدی و تهیهکنندگی مشترک او با امیر بنان
است که در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره ونیز
هم در بخش اصلی مسابقه حضور داشت و موفق
به کسب جایزه شد .این فیلم که فیلم نامهاش
توسط مجیدی و نیما جاویدی نوشته شده ،قرار
است به زودی به صورت آنالین اکران شود.
به ظاهر اوضاع وخیم شیوع کرونا در کشور که
مشخص نیست چــه زمــانــی اج ــازه بازگشایی
سینماها را  -که به تازگی به مشاغل گــروه دو
منتقل شده بودند  -میدهد ،سازندگان این
فیلم را به اکران آنالین مجاب کرده و در برخی
پلتفرمها تبلیغ اکران آنالین فیلم «خورشید» با
عنوان «به زودی» و با ردهبندی سنی باالی 17
سال منتشر شده است.
«خورشید» فیلمی در ژانــر خانوادگی -درام
معرفی شده که نماینده سینمای ایران در اسکار
 2020بــود و روایتی از زندگی چند نوجوان
است که در تالش برای کمک به خانواده و تامین
نیازهای زندگی هستند.

اولین نکتهای که مـیتــوان دربـــاره سریال
«احضار» به کارگردانی علیرضا افخمی گفت،
قصه و فضای متفاوتی اســت کــه نسبت به
دیگر سریالها دارد .این مجموعه قرار است
عرفا نهای کــاذب را نقد کند و فالگیری،
رمالی ،پیشگویی و جلسات احضار روح نیز از
دیگر موضوعاتی است که «احضار» به آ نها
میپردازد .در قسمت اول سریال اشارههایی
به این موارد شد ،اما بخش زیادی از داستان
مربوط به به هم خوردن رابطه جوانی به نام
«محسن» با دختر ثروتمندی به نام «مائده» و
خواستگاری او از دختر دایی «مائده» و البته
مرگ «محسن» طی یک حادثه تصادف بود.
«احضار» شروعی کنجکاوی برانگیز داشت و
در نقطه شروع از پس همراه کردن مخاطب با
داستان خود برآمد .عدهای از مخاطبان هم به

سریال واکنش منفی نشان داد ه و پرداختن به
مسائلی مانند احضار روح و جن را در سریالی
کــه در مــاه رمــضــان پخش مـیشــود مناسب
ندانستهاند .البته ژانر «احضار» وحشت نیست
و قرار نیست فضای دلهرهآور و ترسناکی داشته
باشد .مهمترین نقطه ضعف این سریال بازی
چهر ههای جدید اســت .چهار بازیگر جوان
که سریال با نقشآفرینی آنها آغاز شد ،بازی
ضعیف و تصنعی داشتهاند .از میان بازیگران
شناختهشده این مجموعه ،میالد میرزایی و
علی دهکردی وارد قصه شدهاند .میرزایی در
نقش جوان عاشقپیشه ماجرا بازی متوسطی
داشته و دهکردی در نقش یک استاد معارف و
پدر درستکار و خوب خانواده ظاهر شده .نقش
این بازیگر نقش ویژهای نیست و علی دهکردی
بازی چشمگیری نداشته است.
▪بچه مهندس 4

در فصل سوم سریال «بچه مهندس» به اندازه
کــافــی بــه دوران جــوانــی شخصیت «جــواد
جوادی» پرداخته شد و میتوان گفت پرونده
این کاراکتر در فصل سوم بسته شد ،بنابراین
ساخت ادامه سریال توجیهی نداشت .نتیجه
این که فصل چهارم نمیتواند تا انــداز های
جــذاب باشد که مخاطب را درگیر داستان
و سرنوشت «جــواد ج ــوادی» کند .به ظاهر
در ایــن فصل هــم ق ــرار اســت شاهد رقابت
«جواد» و «مرضیه» با همدانشگاهیهایشان
در فضای دانشکده باشیم .ماجرای ازدواج
«جواد» و «مرضیه» هم همچنان ادامه دارد و
این دو شخصیت در شرف ازدواج با یکدیگر
هستند .مهمترین تفاوت فصل چهارم نسبت
به فصل قبلی ،حضور محمدرضا رهبری به
جای روزبــه حصاری در نقش «جــواد» است.
رهبری از لحاظ ظاهری ،به دوران نوجوانی

این شخصیت شبیه است و انتخاب مناسبی
برای جانشین حصاری بوده .او در سریال بازی
قابل قبولی داشته و غیبت روزبه حصاری لطمه
مهمی به سریال نزده است .فرهاد قائمیان
که یکی از نقشهای اصلی سریال را برعهده
دارد ،نقش شخصیتی به نام «دکتر توفیقی»
را ایفا میکند .بنابر تجربه و سابقهای که از او
سراغ داریم ،انتظار میرود شاهد بازی بهتری
از او در سریال باشیم ،اما این بازیگر توقعات را
برآورده نکرده است.
▪یاور

تجربه خوب همکاری سعید سلطانی و سعید
مطلبی در «ستایش» و آثار پرمخاطب کارنامه
سلطانی ،باعث شده بود به استقبال نسبی
مخاطب از سریال «یــاور» امیدوار باشیم ،اما
این مجموعه شروع پرقدرتی نداشته است.
این سریال شباهتهای زیادی به «ستایش»
دارد و خــانــواد های شبیه خانواده «حشمت
فـــردوس» را ترسیم کــرده اســت .شخصیت
اصلی سریال به نام «یــاور» با بــازی داریــوش
ارجمند نیز نسخهای از «حشمت فــردوس»
منتهی کمی مهربانتر و لوطیتر است .رابطه
«یاور» با پسر و نوهاش ،جایگاه او در خانواده به
عنوان بزرگ خانواده و منش و رفتار او ،همه
و همه یــادآور سریال «ستایش» اســت .بازی
داریوش ارجمند و نحوه دیالوگ گفتن او هم
شباهت فــراوانــی به «حشمت» دارد .تکرار
موقعیتها و شخصیتهایی که پیشتر در سه
فصل «ستایش» دید هایم در «یــاور» ،جذاب
نیست و مــورد انتقاد مخاطبان بــوده است.
داریــوش ارجمند در نقش «یــاور» ،خودش را
تکرار کرده است .زهرا سعیدی ،محمد حاتمی
و شبنم فرشادجو از دیگر بازیگران سریال
هستند که بازی خوبی در سریال داشتهاند

و ارســان قاسمی عملکرد چندان موفقی
نداشته اســت .بازیگران باسابقهای مانند
پرویز فالحیپور ،مهوش افشارپناه و اسماعیل
محرابی نیز بازیهای خوبی از خود به نمایش
گذاشتهاند.
▪رعد و برق

بــهــروز افخمی پــس از چند ســال دوری از
سریالسازی ،سراغ ساخت سریال پرزحمتی
مانند «رعد و برق» رفته است .این سریال به
حادثه سیل گلستان در سال  98میپردازد
و تــصــویــربــرداری بخشهایی از ســریــال در
این استان انجام شده است .در قسمت اول
این مجموعه پیش زمینهای از حادثه سیل
دیدیم ،اما اتفاق اصلی هنوز رخ نداده است.
شــروع سریال بیشتر به موضوعاتی دربــاره
شکار ،محیطبانان و محیط زیست پرداخت.
جز چهر ههایی مانند شهرام قائدی ،مهران
رجبی ،محمد فیلی و شهین تسلیمی ،بقیه
بازیگران سریال چهر ههای جدید و کمتر
شناختهشده هستند ،بنابراین «رعد و برق»
باید با استفاده از سوژه خوب و پرهیجان و قصه
جذاب و سرگرمکننده خود توجه مخاطب را
جلب کند ،اما با توجه به ساختار سریال و آن چه
در قسمت اول دیدیم ،بعید است این مجموعه
بتواند بیننده فراوانی داشته باشد .صحنههای
کشدار و کسلکننده سریال در قسمت اول،
به همراهی مخاطب لطمه زد .عالوه بر این،
نریشنهاییکهبهروزافخمیمیگویدنیزیکی
دیگر از نقاط ضعف «رعد و برق» است .او به
جای کمک به روایت داستان ،به واسطه نریشن
ی خود را بازگو میکند و
اظهارنظرهای شخص 
به هــواداران محیط زیست و عملکرد عدهای
از آنان کنایه میزند .شاید وقوع سیل ،بتواند
مسیر سریال را به سمتوسوی دیگری ببرد.

در طول یک ســال گذشــته که ویروس کرونا شــیوع یافته  ،ســاخت بسیاری از
پروژههای سینمایی و تلویزیونی با مشکالتی روبهرو شد .بنابراین تولید آثار به
تعویق افتاد و عدهای از بازیگران نیز خواسته یا ناخواسته کمکار شدند ،اما در
همین دوران عدهای از بازیگران در فیلم ها و ســریالهای مختلفی بازی و سال
کرونایی پرکاری را سپری کردند.
▪امیر آقایی

▪هانیه توسلی

▪پژمان جمشیدی

امیر آقایی پس از موفقیت با «آق ــازاده» و
«شنای پروانه» ،روزهای پرکاری را پشت
ت ،99ادامه
سر گذاشته است .او اردیبهش 
بازی در «آقازاده» را که به دلیل کرونا متوقف
شده بود ،از سر گرفت .آقایی پس از این سریال مشغول تمرین
برای بازی در «شب ،داخلی ،دیوار» اثر وحید جلیلوند بود و در
این فیلم بازی کرد .او همچنین در اولین همکاری با مسعود
کیمیایی جلوی دوربین «خائنکشی» رفت .آقایی برای بازی در
فیلم «شبگرد» اثر فرزاد موتمن و «خط نجات» اثر وحید موسائیان
نیز قرارداد بسته است.

هانیه توسلی در یک سال گذشته از سینما
فاصله گرفته و به جای آن حضور پررنگی
در سریا لهای مدیوم نمایش خانگی
داشته است .او به عنوان یکی از بازیگران
اصلی سریال «عاشقانه» ،در فصل دوم آن با نام «گیسو» که
تصویربرداریاش تابستان 99آغاز شد ،بازی کرد .هانیه توسلی
پس از این مجموعه ،مسیر خود را در نمایش خانگی ادامه داده
«زخم
و اولین همکاریاش با محمدحسین مهدویان در سریال
ِ
کاری» رقم خورده است .بازی در دو سریال نمایش خانگی،
باعث شده است که این بازیگر سال پرکاری داشته باشد.

پ ــژم ــان جــمــشــیــدی در دوران شــیــوع
کــرونــا هــم روزهــــای پــرکــاری را سپری
کــرده اســت .او از اوایــل تیر  99تا امــروز
در یک فیلم سینمایی و دو سریال حضور
داشت .پژمان جمشیدی پس از بازی در «شیشلیک» ساخته
محمدحسین مهدویان ،جلوی دوربین سریال «خوب ،بد ،جلف:
رادیواکتیو» رفت و پس از این مجموعه بازی در فصل دوم سریال
«زیرخاکی» ساخته جلیل سامان را آغاز کرد و اکنون مشغول
بازی در آن است .جمشیدی قرار است در سریال نمایش خانگی
«شاخ آفریقا» اثر سعید آقاخانی هم ایفای نقش کند.

ساخت سریال «قورباغه» اجــازه بازی در
فیلمهای سینمایی یا ساخت فیلم را به
هومن سیدی نداد ،بنابراین او سال 98
مشغول تولید این سریال بود و شیوع کرونا
نیز باعث شد وقفهای در تصویربرداری آن ایجاد شود .ســیــدی
بخشهایی از مجموعه «قورباغه» را در سال  99جلوی دوربین
برد و پس از مدتی دوری از بازیگری ،سال گذشته در فصل دوم
«عاشقانه» بازی کرد و دوباره با کاراکتر «پیمان» در این مجموعه
دیده شد .هومن سیدی به زودی در سریال کمدی «شاخ آفریقا»
نیز بازی خواهد کرد.

مهران مدیری سال  99فعالیت خود را
بــه طــور هــمــزمــان در سینما و نمایش
خــانــگــی پیگیری کـــرد .او در سکوت
خبری فصل دوم سریال کمدی «دراکوال»
را ساخت و عــاوه بر کارگردانی به عنوان بازیگر یــکــی از
نقشهای اصلی نیز در آن حضور داشت .مهران مدیری در فیلم
«خائنکشی» هم ایفای نقش کرد و در تلویزیون نیز با ضبط
قسمتهای باقیمانده سری چهارم «دورهمی» ،این برنامه را
به سرانجام رساند .به این ترتیب این کارگردان و بازیگر در دوران
شیوع کرونا ،روزهای پرکاری را تجربه کرد.

نوید محمدزاده ستاره پرفروش و محبوبی
است که روزهــای اوجــش را میگذراند،
بنابراین در دوران شیوع کرونا نیز مانند
گذشته به فعالیت خود در عرصه بازیگری
ادامه داده است .او پس از «قورباغه» در فیلم «شب ،داخلی،
دیــوار» بازی کرد و ابتالیش به بیماری کووید 19-نیز مدتی
فیلم برداری این اثر را متوقف کرد .قرار بود این بازیگر در فیلم
«نگهبان شب» نیز بازی کند ،اما طوالنی شدن پیشتولید آن،
باعث شد محمدزاده جای خود را به محسن کیایی بدهد و به
فیلم «تفریق» بپیوندد.
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▪مهران مدیری

▪نوید محمدزاده

محسن کیایی بـــازی در فیلم
«نــگــهــبــان شـــب» ســاخــتــه رضــا
میرکریمی را به پایان رساند .قرار
بود نوید محمدزاده این نقش را
بــازی کند ،اما به دلیل طوالنی
شدن پیشتولید فیلم ،محسن کیایی جایگزین او
شد.
منوچهرهادیتهیهکنندگیفیلم
کوتاه «مزونکار» به کارگردانی
سجاد قراگزلو را برعهده گرفت.
قــراگــزلــو تــا بــه حـــال در فیلم
«قرنطینه» و سریال «دلدادگان»،
به عنوان بازیگر با منوچهر هادی همکاری داشته
است.
حسینسهیلیزادهتصویربرداری
فصل دوم سریال «ملکه گدایان»
را متوقف ک ــرد .او پــس از رفع
ممنوعیتها و بهبودی بــاران
کوثری از بیماری کووید،19-
تصویربرداریاینمجموعهراازسرخواهدگرفت.
بــهــاره رهنما بــه زودی بــا فیلم
کــمــدی «آقـــــای ســانــســور» به
کارگردانی علی جــبــارزاده ،به
نمایشخانگیمیآید.اینفیلماز
26شهریوررویپردهسینماهاواز
اولفروردیندرسینمایآنالیناکرانشد.

سینمای جهان

مخارج نیم میلیارد دالری
سریال «ارباب حلقهها»
ساخت فصل نخست از سریال «ارباب حلقه ها»
که در کشور نیوزیلند در حال پیگیری است،
تاکنون با هزینه سرسام آور  ۴۶۵میلیون دالری
همراه بوده است.
به گزارش ایسنا ،در حالی که پیش از این برآورد
شده بود هزینه ساخت کل سریال «ارباب حلقه
ها» به رکورد  ۵۰۰میلیون دالر می رسد ،گزارش
های تایید شده حاکی از آن است که کمپانی
آمازونتاکنونتنهابرایساختفصلنخستاین
سریال  ۴۶۵میلیون دالر هزینه کرده است .وزیر
توسعه اقتصاد و گردشگری نیوزیلند به عنوان
کشوری که میزبان ساخت ایــن سریال شده،
اعالم کرده است که سازندگان سریال «ارباب
حلقه ها» قصد دارنــد  ۶۵۰میلیون دالر برای
ساخت فصل نخست این سریال سرمایه گذاری
کنند و در این صورت «ارباب حلقه ها» بزرگ ترین
و پرهزینه ترین سریالی خواهد بود که تاکنون
ساخته شده اســت .پیش از این هزینه ساخت
سریال معروف «بازی تاج و تخت» محصول شبکه
 HBOبرای هر فصل  ۱۰۰میلیون دالر اعالم
شده بود و هزینه ساخت هر اپیزود آن نیز بین  ۶تا
 ۱۵میلیون دالر بوده است.

