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اخبار

چهره ها و خبر ها
کــیــانــوش عــیــاری بــه بیماری
کووید 19-مبتال شده است.
به گزارش برنا ،این کارگردان
بعد از چند روز درمان خانگی،
در بیمارستان بستری شده
است .عیاری سریال تلویزیونی « 87متر» را آماده
پخش دارد.

تلویزیونکپی«حشمتفردوس»را
سفارشنداد
تهیهکنندهمجموعه«یاور»بهانتقادهایمطرحشده
دربــاره شباهت شخصیت «یــاور» با بازی داریوش
ارجمنددراینسریالوشخصیت«حشمتفردوس»
درسریال«ستایش»واکنشنشانداد.
آرمان زرینکوب با اشاره به صحبت زهرا سعیدی
بازیگر سریال که گفته بود این شباهت با تاکید
شبکه انجام شــده اســت به مهر توضیح داد« :نه
شبکه از ما خواسته که حشمت فردوس دیگری را
درست کنیم و نه تیم سازنده سریال چنین هدفی
داشته است و اساس ًا یک قصه و شخصیت تا به جمع
بندی نرسد شکل نمیگیرد ».وی دربــاره تاکید
و خواست تلویزیون و شبکه نسبت به این سریال
ادامه داد« :تلویزیون دنبال این بود که سریالی با
یک درام اجتماعی و با مضمونی خانوادگی ساخته
شود ،سریالی که مخاطبش را جذب کند و چون
نویسنده این سریال همان نویسنده «ستایش» بود
شاید تلویزیون ویژگیهایی را که باعث شد سریال
«ستایش» پرمخاطب شــود خواسته باشد یعنی
سریالی نوشته شود که صاحب ویژگیهای جذب
مخاطبباشد امااینکهمستقیم ًابگویندشخصیت
سریالهممثلهمانحشمتفردوسباشداینگونه
نبودهاست».

توقفرشدمشترکاننتفلیکس
سرویس پخش آنالین «نتفلیکس» از توقف روند
افزایش شمار مشترکان در سال جاری خبر داده
است.
به گزارش ایسنا« ،نتفلیکس» اعالم کرد با کاهش
ل توجه روند صعودی مشترکان جدید در سه ماه
قاب 
نخست سال  ،۲۰۲۱روند صعودی آمار مشترکان
در دوران کرونا متوقف شده است .این غول دنیای
سرگرمی در سه ماه نخست  ،2021چهار میلیون
مشترکجدیدکسبکردکهاینآماردومیلیوننفر
کمتر از مشترکانی است که برای این مدت برآورد
شده است .همچنین این آمار نیمی از آمار هشت
میلیون مشترک جدیدی است که در سه ماه پایانی
سال  ۲۰۲۰به این سرویس ملحق شدند .با این
حساب «نتفلیکس» انتظار دارد در سه ما ه دوم سال
جاریفقطشاهداضافهشدنیکمیلیونمشترک
باشد .این شرکت کاهش روند تولید محتواهای
جدید به دلیل همهگیری کرونا را از جمله عوامل
تاثیرگذاربراینکاهشآمار دانستهاست.
این کاهش درحالی رخ داده است که «نتفلیکس»
در ســال  ۲۰۲۰با افزایش چشمگیر مشترکان
مواجهشد.

مــهــران مــدیــری از یــک شنبه
هــفــتــه آیـــنـــده س ــاع ــت ،18
بازپخش سریال «پاورچین» را از
شبکه آیفیلم روی آنتن خواهد
داشت .عالوه بر مدیری ،جواد
رضویان ،سحر زکریا ،سیامک انصاری و شقایق
دهقان در این سریال حضور دارند.

مائده کاشیان

یکی از ستارههای سینما که در یکی دو سال
اخیربهنمایشخانگیآمدهودرسریالهایاین
مدیومایفاینقشمیکند،بهرامراداناست.او
پس از شکست سنگین با مجموعه «رقص روی
شیشه» ،بــرای بــازی در سریال حسن فتحی
جلوی دوربین رفته که امید به استقبال از آن
زیاد است .رادان در سه سال گذشته در سینما
هم روزهــای نسبتا کمفروغی را سپری کرد و
سال 99با«ابلق»درجشنوارهخوشدرخشید.
▪اولین همکاری با حسن فتحی

بهرام رادان سال  ،97اولین حضور در سریال

پس از فصل سوم سریال «نون خ» ،مجموعه
«احــضــار» به کــارگــردانــی علیرضا افخمی،
دومین سریال است که در قصه اشارههایی به
بیماری کووید 19-و شیوع کرونا دارد؛ اشاره
هایی که اگرچه در ابتدا به نظر میرسد به نفع
ترویج رعایت پروتکلهای بهداشتی است،
اما با پروتکلهای ناقص سریال ،شاید مضر
هم باشد.
▪رعایت نصفه و نیمه پروتکلها در «احضار»

سریال «احضار» هم مانند «نون خ» اشارههایی
گذرا به شیوع کرونا دارد ،اما این مجموعه هم
تکلیفش با ماجرا روشن نیست .شخصیتهای
سریال گاهی با ماسک دیده میشوند و گاهی
بدون ماسک .مثال در یکی از قسمتها دیدیم
که مراسم ختم با حضور افراد در مسجد برگزار
شده و شخصیت «زهره» پیش از ورود به مسجد
ماسک میزند ،یا شخصیت «مائده» با ماسک
بــه جلسه احــضــار روح و مــاقــات دوستش
میرود ،اما بدون ماسک به کافیشاپ میرود

نمایش خانگی را با مجموعه «رقــص روی
شیشه» تجربه کــرد .اواســط پخش سریال،
زمزمههایی درباره جدایی این بازیگر و امیر
آقایی از پــروژه به دلیل مسائل مالی شنیده
میشد تا این که در نهایت پس از انتشار 12
قسمت ،سریال نیمهتمام ماند و سرنوشت
شخصیتها در قالب نریشن گفته شد و این
قسمت را به عنوان قسمت پایانی به حساب
آوردنــد .به این ترتیب اولین تجربه رادان،
جز نارضایتی مخاطبان و اختالف خودش با
عوامل سریال نتیجهای نداشت .اکنون او با
یک سریال مهم و نقشی ویژه به نمایش خانگی
بازگشته اســت تا اولین همکاری با حسن
فتحی را تجربه کند .فتحی سابقه درخشانی
در ساخت آثار تاریخی دارد و سریا لهایش
مورد استقبال مخاطبان بوده است .فضای

عاشقانه سریال هم شانس «جیران» را برای
جلب نظر تماشاگر باال برده است .ایفای نقش
ویژه و جالبی مانند نقش ناصرالدین شاه قاجار
نیز فرصت خوبی برای رادان است تا شکست
قبلیاش را جبران و توجهات را جلب کند .او
در این سریال که به دوران جوانی شاه قاجار
میپردازد ،نقش شاه جوان را بازی کرده که
اگر از پس ایفای این نقش به خوبی برآید ،نقطه
عطفی در کارنامهاش خواهد بود.
▪بازگشت پرقدرت با «ابلق»

آخرین فیلمهایی که بهرام رادان به واسطه
آنها روی پرده سینما دیده شده« ،چهارراه
استانبول»« ،آشفتهگی»« ،سونامی» و «ایده
اصلی» بــوده که از میان آنهــا «ایــده اصلی»
و «چــهــارراه استانبول» فــروش متوسطی

و با خواستگارش دیــدار میکند .شخصیت
«سوسن» که پدرش مبتال به کووید 19-است
به بهانه قرنطینه بــودن پــدرش در خانه ،به
دیــدار دوســت خود م ـیرود و هنگام صحبت
با او ماسکش را بــرمـیدارد .در این وضعیت
توصیههای مستقیم درباره لزوم قرنطینه فرد
مبتال و ارتباط نداشتن او با دیگران در سریال،
نه تنها تاثیر مثبتی در فرهنگسازی ندارد،
بلکه خندهدار و غیرقابل باور به نظر میرسد.
▪ماسکهای زیر چانه «نون خ»

قصه سریال «نــون خ» هم تحت تاثیر شرایط
فعلی ،اشــار ههــایــی به شیوع کرونا در دنیا
داش ــت .شخصیت «نـــوری» و اهــالــی روستا
ماسک را زیــر چانه خــود مـیزدنــد و هنگام
مالقات با یکدیگر ،به صورت درست و اصولی
از آن استفاده نمیکردند .مراسم عروسی
نیز بدون محدودیت خاصی برگزار میشد،
جز این که شخصیتها هنگام ورود ماسک
به صــورت داشتند ،ماسکهایی که پس از

داشتهاند .این آثار در جشنواره فجر هم نمایش
چندان موفقی نداشتند و توفیقی نصیب
رادان نکردند.
با ایــن حــال ایــن بازیگر ســال  99در اولین
همکاری با نرگس آبیار ،جلوی دوربین «ابلق»
رفت و نقش متفاوتی را ایفا کرد .او نقش یک
مرد میان سال را بــازی کرد که ظاهر ،طرز
لباس پوشیدن و طبقه اجتماعیاش با تصویر
غالبی که از نقشهایش وجود دارد ،متفاوت
است .این بازیگر در نقش این شخصیت بازی
متفاوتی داشته و سعی کرده با لحن صحبت
کردن و طرز نگاه خود به ویژگیهای کاراکتر
به عنوان یک مــرد دورو ،غلطانداز و بدنام
نزدیک شود و او را برای مخاطب باور پذیر کند.
اکران این فیلم پس از مدتی غیبت رادان در
سینما ،به احیای او کمک خواهد کرد.

بهداشتی در سریال اشتباه است و بهتر بود
شرایط عادی به تصویر کشیده شود.
▪ناشناخته بودن کرونا

ورود به خانه «نــوری» زیر چانه زده میشد!
شخصیت «ســیــروس» مبتال به کووید19-
نبود ،اما اطرافیانش را فریب داده بود و وانمود
به بیماری مـیکــرد ،با وجــود ایــن با ماسک
و کپسول اکسیژن ،آزادان ــه در روستا رفت
و آمــد مـیکــرد .هرچند که در سریال گفته
میشد وضعیت شیوع کرونا در روستایی که
نمایش داده میشود سفید است ،اما در هر
صورت رعایت غیراصولی و ناقص پروتکلهای

واضح است که اقتضای فیلم ها و سریا لها
ایــن اســت کــه شخصیتها ماسک نداشته
باشند و امکان رعایت پروتکلهای بهداشتی
جلوی دوربین وجود ندارد ،بنابراین در چنین
شرایطی چه اصراری وجود دارد که سریالها
به موضوع شیوع کرونا بپردازند و اشاره نصفه
و نیمه داشته باشند؟ عالوه بر این ،ویروس
کــرونــا هنوز ناشناخته اســت و مطالعات و
تحقیقات جدید ،هربار توصیههای جدیدی
مطرح میکنند و قطعیتی درباره بسیاری از
موضوعات مانند راههای انتقال و درمان وجود
ندارد ،مانند توصیههای جدید به پوشیدن دو
ماسک .به همین دلیل بهتر است سریالهایی
که شیوع کرونا در آ نهــا موضوعیت نــدارد،
تصویر اشتباهی از رعایت پروتکلها ارائــه
ندهند و شرایط عادی را به تصویر بکشند.

فرهاد اصالنی در گفتوگو با
ایلنا با اشاره به اهمیت فیزیک
مناسب برای بازیگر ،گفته است
که به دلیل پرکاری نتوانسته به
شرایط فیزیکی خود رسیدگی
کند .او دانش ،تحقیق و تمرین را نیز از عوامل
کمککننده به بازیگر دانسته است.
نیکی کریمی به تازگی فیلم
بـــــرداری فیلم «تـــا فــــردا» به
کــارگــردانــی علی عسکری را
به پایان رسانده اســت .بابک
کریمی ،صدف عسکری و نهال
دشتی از بازیگران این فیلم به تهیهکنندگی
نیکی کریمی هستند.
شبنم قلی خانی در تله تئاتر
اینترنتی «یک آشنایی ساده»
به کارگردانی محمد قنبری
ایفای نقش خواهد کــرد .این
تلهتئاتر قرار است از طریق یکی
از پلتفر مهای نمایش آنالین فیلم و سریال،
منتشر شود.
بــهــزاد خــداویــســی فـــردا شب
ساعت  23مهمان برنامه «14
اینچ» در شبکه آیفیلم خواهد
بــود .او در گفتوگو بــا امین
زنــدگــانــی ،خــاطــرات سریال
«سرنخ» را مرور خواهد کرد .جهانبخش سلطانی
نیز در برنامه حضور دارد.

