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سینمای جهان

گریم 7ساعتهراسلکرو
در«بلندترینصدا»
شبکهچهارسیمابهتازگیپخشسریالیباموضوع
زندگیبنیانگذارفاکسنیوزرابراینخستینبار
آغاز کرده است؛ سریالی با بازی راسل کرو که این
بازیگر به رغم میل باطنیاش ایفای نقش در آن را
پذیرفتهبود.
بهگزارشایسنا،زمانیکهتهیهکنندهاینمجموعه
بازی در نقش «راجر ایلز» را به راسل کرو پیشنهاد
داد ،ایــن هنرپیشه عالقهای به پذیرفتن نقش
نداشت ،با این حال وی پس از مطالعه فیلمنامه
آن را اثری صادقانه و مجابکننده ارزیابی کرد و
حضوردرایننقشراپذیرفت.اینهنرپیشهپیشتر
درمصاحبهایاعالمکردهبودبازیدرنقشرئیس
سابقفاکسنیوزکهباعقایدسیاسیخودشفاصله
داشت،کارمشکلیبودهاست.
راسل کرو در دهههای اخیر ساعات بسیاری را در
اتاق گریم گذرانده است اما روند تبدیل شدن او به
«راجرایلز»باتجربههایپیشیناودرگریممتفاوت
بود .او که برای این سریال ،گلدن گلوب گرفته،
گفته بود روند تکمیل گریم او برای این نقش ،در
نخستین جلسه حدود  ۷ساعت زمان برده بود و
بعدهادرجلساتبعدیاینزمانبهحدود ۲ساعت
کاهش یافت .اجرای این گریم را آدرین موروت
با بیش از  ۳۰سال سابقه گریم برعهده داشت.
البته«بلندترینصدا»نخستینهمکاریموروتو
کرو نبود و این دو پیشتر در دو پروژه دیگر با یکدیگر
همکاریداشتند،اماتجربهمینیسریال«بلندترین
صدا»بودکهدرپیآنکرواعالمکرد«:دوستدارم
درتمامیپروژههاباموروتهمکاریداشتهباشم».

«اسسینزکرید»سریالمیشود
بــازی مشهور «اسسینز کرید» به زودی توسط
نتفلیکسدرقالبیکسریالدیدهمیشود.
به گــزارش مهر ،نتفلیکس هم اکنون مشغول
ساخت یک سریال الیــو اکشن بر پایه مجموعه
بازیهای پرطرفدار «اسسینز کرید» یا «کیش یک
آدمکش» است .این مجموعه بخشی از قــرارداد
بین نتفلیکس و شرکت تولید بازیهای ویدئویی
«یوبیسافت»برایتولیدمحتوابرپایهاینچندگانه
بازیهایپرفروشاست.
ایــن قــــرارداد شــامــل ســاخــت ســریــالهــای الیو
اکشن ،انیمیشن و انیمه میشود .هم اکنون
نتفلیکس در جست و جــوی یک ســازنــده برای
نخستین سریال اســت .جیسون آلتمن یکی از
تهیهکنندگان مجموعه گفت« :بیش از  ۱۰سال
استکهمیلیونهاهواداردرسراسرجهانبهشکل
دادنبهاینبرندوتبدیلآنبهیکفرنچایزنمادین
کمک کردهاند .ما هیجانزده هستیم که سریالی
برپایهآنبانتفلیکسبسازیمومشتاقپیشبردخلق
قسمتبعدیاینجهانهستیم».
«اسسیزن کرید» نخستین بار در سال ۲۰۰۷
بیرونآمدوبالفاصلهپرفروششد.عناوینمختلف
اینمجموعهتاکنونبیشاز ۱۵۵میلیوننسخهدر
سراسرجهانفروختهاند.

سهزماناحتمالیبرایکن۲۰۲۱
دبیر جشنواره فیلم کن اعالم کرد برای برگزاری
دورهآیندهجشنوارهدرکنارتاریخرسمیسهتاریخ
جداگانهدرنظرگرفتهشدهاست.
بــه گ ــزارش صبا ،تــیـهری فرمو دبیر جشنواره
بینالمللی فیلم کن سه طرح احتمالی برای
بــرگــزاری دوره آینده جشنواره را اعــام کرد،
جشنوارهای که بر اساس برنامه قرار است بین
روزهای  ۱۱تا  ۲۲می سال آینده برگزار شود و
البته ممکن است به دلیل ادامه وضعیت کرونا به
تعویق بیفتد .فرمو توضیح داد مسئوالن جشنواره
کن با مقامات محلی برای سه تاریخ جداگانه به
توافق رسیدهاند تا برای برگزاری و تاخیرهای
احتمالی از این روزها استفاده کنند .وی گفت:
«امیدوارم جشنواره در ماه می (همان تاریخ از
پیش اعالم شده) برگزار شود ،اما اگر «کن» در ماه
می به شرایطی که امید داریم نرسد آن را به تاخیر
میاندازیم ،ما برای این اتفاق راه حل داریم .طبق
هماهنگی ما با مقامات محلی ،جشنواره یک بار
به نیمه اول ماه جوالی فرستاده میشود ،بار دوم
به نیمه دوم ماه جوالی و بار سوم به نیمه دوم ماه
آگوست موکول میشود».
فرمو تاکید کــرد ایــن یک احتمال اســت و او و
همکارانش امیدوارند جشنواره کن در همان
ماه می  ۲۰۲۱برگزار و به اولین جشنواره بعد از
دوران پاندمی کرونا تبدیل شود.

چهره ها و خبر ها

«سپیده» با بازی آزیتا ترکاشوند ،قول ازدواج
داده بود و شخصیت دروغگو و فریبکاری دارد،
بنابراین در «صفر بیست و یک» از آن کاراکتر
ترسو،بیارادهوسادهلوحخبرینیستوحضور
متفاوترستمیجزونقاطقوتسریالاست.

مائده کاشیان

دوشنبهشب اولین قسمت از فصل اول سریال
«صفربیستویک»بهکارگردانیجوادرضویان
و سیامک انــصــاری ،از شبکه سه روی آنتن
رفت .قرار است این مجموعه در چهار فصل
 25قسمتی تولید شود و فعال تنها فصل اول
آن ساخته شــده اســت .هنوز بــرای قضاوت
دربــاره کل مجموعه زود است و باید تا پخش
قسمتهای بیشتر صبر کرد ،اما به بهانه آغاز
پخش این مجموعه ،شروع سریال را از ابعاد
مختلف بررسی کردهایم.
▪شروع خوب قصه

داستان سریال «صفر بیست و یک» حول محور
یک خانواده متشکل از یک پــدر ،یک بــرادر،
دو خواهر و فرزندان و همسران این دو خواهر
میچرخد .داستان از آن جایی شروع شد که
آزادی تنها پسر این خانواده از زندان سرآغاز
به وجود آمدن دردسرها و اتفاقاتی در زندگی
هریک از آنها شد .اتفاق اصلی سریال یعنی
آزادی «تورج» با بازی امیرحسین رستمی در
همانقسمتاولرخداد،شخصیتهایاصلی
معرفی شدند و در قسمتهای آینده ،شاهد
جزئیاتبیشتریدربارههرکدامازشخصیتها
خواهیم بود .بنابراین میتوان «صفر بیست
و یک» را در نقطه شروع نسبتا موفق دانست.
▪طنز کمجان سریال

گفتیم به طور کلی سریال شروع خوبی داشت،
اما اگر بخواهیم به طور خاص کیفیت کمدی
آن را ارزیابی کنیم ،فعال نمیتوان «صفر بیست
و یک» را پر از موقعیتهای بامزه و دیالوگهای
خندهدار دانست .تعداد شوخیهای بامزه
سریال در قسمت اول و دوم بسیار کم بوده و
هر از گاهی ممکن است مخاطب را به خنده
بیندازد ،بنابراین در ابــتــدای سریال توقع
مخاطب از کمدی «صفر بیست و یک» برآورده
نشده است و اگر در ادامه نیز همین طور پیش
برود ،توجه مخاطب را از دست خواهد داد .با
این حال« ،صفر بیست و یک» هنوز فرصت دارد
که به اصطالح جا بیفتد.

▪«صفربیستویک»طنزنودشبی؟

▪رضویانوانصاریزوجکمدیجدید

شخصیتهایاصلیسریالدوباجناقبهنامهای
«مازیار»بابازیسیامکانصاریو«جالل»بابازی
جواد رضویان هستند .هرچند که ارتباط این
دو باجناق در دو قسمت گذشته بیشتر دوستانه
و کمتر فضای رقابت و دشمنی بین آنها حاکم
بــوده ،اما بخش مهمی از کمدی سریال روی
دوش این دو باجناق و کلکلهایی است که با
یکدیگر دارند .جواد رضویان و سیامک انصاری
پیشتر در سریالهای مهران مدیری مانند «در
حاشیه»« ،جایزه بزرگ» و «پاورچین» با یکدیگر
همبازی بــودهانــد .جــواد رضویان هم در فیلم
«زهرمار»بهعنوانکارگردانباسیامکانصاری
تجربههمکاریداشتهاست،اماتابهحالایندو
بازیگربهعنوانزوجکمدیدرکناریکدیگردیده
نشدهبودندوحضورآنهادر«صفربیستویک»
ازاینجهتتازگیدارد.طبقآنچهدردوقسمت
اولسریالدیدیم،فعالنمیتواننویدظهوریک
زوجکمدیتازهومحبوبرادرتلویزیوندادامااز
طرفی هم باید منتظر جلو رفتن داستان و پخش
قسمتهای بیشتری از سریال بود تا بهتر بتوان
اینترکیبراارزیابیکرد.
▪لهجهتکراریجوادرضویان

برخالف امیرحسین رستمی ،جواد رضویان و
سیامک انصاری نقش چندان متفاوت یا حضور
غافلگیرکنندهایدرسریالنداشتهاند.رضویان
که در سریال «پاورچین» و «در حاشیه» از لحن
خاص و لهجهای تقریب ًا مــندرآوردی استفاده
کرده بود ،در این مجموعه نیز به شیوه خاصی

کلمات را ادا میکند که شاید لحظاتی بامزه
باشد ،امــا اتفاق جدید و خالقانهای نیست.
سیامک انصاری هم از کاراکتر معروفش در
ساختههای مهران مدیری به عنوان فرد عاقلی
که میان جمعیتی از افراد نادان گیر افتاده و به
واسطه جهل آنها توی دردسر میافتد ،فاصله
گرفته و نقشی تکراری نداشته اما بازی او در این
سریالبیشباهتبهبازیهایقبلیاشنیست.
سروشجمشیدییکیدیگرازبازیگرانسریال
استکههنوزواردداستاننشدهاست،اماباتوجه
بهحضورموفقیکهدرآثارکمدیداشتهمیتوان
رویتاثیرشبربارکمدیسریالحساببازکرد.
▪امیرحسینرستمیمتفاوت

بیشتربازیگرانسریال«صفربیستویک»سابقه
خوب و موفقی در آثار کمدی به ویژه سریالهای
طنز دارنــد ،بنابراین پیش از پخش سریال ،از
گروهبازیگرانسریالبهعنوانیکیازبرگهای
برنده سریال یاد میشد .رویا میرعلمی و نگار
عابدی تا به حال در مجموعههای طنز محبوبی
مانند «لیسانسهها» و «دودکش» بازی کردهاند
و در «صفر بیست و یک» هم بازی خوبی از خود
بهنمایشگذاشتهاند.امیرحسینرستمیکهدر
سریالهای کمدی بیشتر نقش شخصیتهای
کمهوش و ساده را ایفا کرده ،در «صفر بیست و
یک» نقش متفاوتی بازی کرده است« .تورج» با
اعضای خانواده خود و به ویژه پدرش اختالف
دارد و توسط پدرش به زندان افتاده است .طبق
آن چه در قسمت دوم سریال دیدیم ،او برای
رهایی خود از زنــدان ،به زن ثروتمندی به نام

هــمــان طــور کــه از ابــتــدا اعـــام شــد ،سریال
«صفر بیست و یک» قــرار است در چهار فصل
 25قسمتی ساخته شود و بازگشتی به دوران
پخش طنزهای نود شبی در تلویزیون باشد ،اما
تصویربرداری فصل اول این مجموعه پس از
تقریبا پنج ماه ،اواخر مهر به پایان رسید و فعال
تنها فصل اول سریال تولید شده است .هرچند
که فعال خبری دربــاره آغــاز ساخت فصل دوم
سریال منتشر نشده است  ،اما با توجه به این که
تصویربرداری سریال چند ماه زمــان میبرد،
بنابراین حتی در صورت کلید خوردن فصل دو
نیز برخالف روال طنزهای نود شبی که بدون
فاصله زمانی پخش میشود ،فصلهای بعدی
«صفربیستویک»بافاصلهزیادیتولیدوپخش
خواهدشد.
▪حضور سوالبرانگیز خواننده تیتراژ در
سریال

گذشته از نقاط قوت و ضعف و مطالبی که به
متن سریال برمیگردد ،یکی از نکاتی که در
حاشیهمیتوانگفت،حضورعجیبمیالدکیانی
خواننده تیتراژ «صفر بیست و یک» در قسمت
دوم سریال است .در این قسمت ،پس از خالص
شدن«جالل»و«مازیار»ازکالنتری،شاهدورود
ناگهانی یکی از شخصیتهای فرعی داستان
به سریال هستیم .در این سکانس میالد کیانی
کهدرواقعیتخوانندهمطرحینیست،درنقش
خودشبهعنوانیکخوانندهاتفاقاشناختهشده
وارد قصه میشود و مشغول اجرا در استودیو
است.جالباینجاستکهنماهایکلوزآپیکه
از او نمایش داده میشود ،بیشتر شبیه بخشی
ازموزیکویدئوییکخوانندهاستتاسکانسی
از سریالی کمدی که این شخصیت و ماجرای او
در قصه آن محوریت ندارد .اجرای کیانی سهم
مهمی در معرفی این شخصیت ندارد ،بنابراین
این که  40ثانیه از این سکانس صرف اجرای او
شود،اتفاقعجیبیاست.

روایت تلویزیون از شهدای هستهای در فاز نخست

فعالیت های شهید مجید شهریاری ،پر از نکاتی جذاب و دراماتیک برای نمایش در سریال زندگی اوست
مصطفی قاسمیان

اینروزهامجموعهتلویزیونی«صبحآخرینروز»با
موضوعزندگیشهیدمجیدشهریاریدانشمند
هستهای در تهران در حال تصویربرداری است
که برای پخش از تلویزیون در بهار سال 1400
آمادهمیشود.تهیهکنندهاینمجموعه،مصطفی
علمیفرد است و حسین تبریزی کارگردانی
این سریال را بر عهده دارد .مجموعه تلویزیونی
«صبح آخرین روز» با مشارکت صداوسیمای
مرکز زنجان ،سازمان انرژی اتمی ،وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح و استانداری زنجان
تولیدمیشود.
▪ 5بازیگربرای 5دورهسنی

انتخاب بازیگر نقش «شهید شهریاری» احتماال
یکیازمهمترینچالشهایگروهسازندهسریال
بودهاست.سریال«صبحآخرینروز»زندگیاین
دانشمند هستهای را در پنج مقطع سنی روایت
میکندوسازندگانسریال،برایاینشخصیت،
ازحضورپنجبازیگرمتفاوتاستفادهمیکنند.در
حالی که هنوز بازیگران نقشهای پنج سالگی،
هشت سالگی و  13سالگی نقش ایــن شهید

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

معرفی نشدهاند ،فرحان فرحناک برای دوره
سنی  15تا  22سالگی این شهید انتخاب شده
و کاوه خداشناس نقش این شهید علم را در دوره
سنیبعدازکارشناسیایفامیکند.یکیدوهفته
پیش،گفتوگوییباخداشناسرادراینصفحه
خواندهاید .او در این بــاره گفته اســت« :تالش
کردیم از طریق خانواده این عزیز ،زندگینامه
ایشان ،عکسها و آلبومهایی که به دســت ما
رسیده ،منش و حرکات و رفتارشان که مهمترین
منبع آن ،همسر عزیز و فرزندان ایشان هستند،
به شخصیت ایشان نزدیک شویم .مسئولیت
سنگینی بر عهده من است ،امیدوارم به خوبی
از پس آن بربیایم ».خداشناس که از بازیگران
شناختهشدهنقشهایعمومامثبتدرتلویزیون
است ،سابقه فراوانی در سریالهای تلویزیونی
داردوپیشبینینتیجهقابلقبولازکاراو،سخت
نیست .با این حال ،حاصل کار دیگر بازیگران
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مشخص نیست و بستگی زیــادی به عملکرد
کارگردانسریالوبازیگرفتناوازاینبازیگران
دارد .مهران رجبی ،زهــرا سعیدی ،میرطاهر
مظلومی،شهرامعبدلی،سیروسهمتی،حسن
اسدی ،افسانه ناصری ،راضیه دهقان و اردشیر
رستمی شماری از بازیگران نقشهای دیگر این
مجموعههستند.
▪نقاطدراماتیکزندگیشهید

مفاخر علمی و دانشمندان هــمــواره یکی از
سوژههای مورد عالقه سینماگران در سراسر
جهان بودهاند و با وجودی که شاید بسیاری از
این چهرهها مسئولیتهای اجرایی چندانی
نداشتهاند و زندگی آنها به نوعی از هیجانات
آثــار اکشن هالیوود خالی اســت ،اما فیلمها و
سریالهایزیادیبامحوریتزندگیآنهاساخته
شده اســت« .نظریه همهچیز» دربــاره استیفن

هاوکینگ« ،مردی که بینهایت را میدانست»
دربــاره رامانوجان ریــاضـیدان هندی و فصل
نخست سریال «نابغه» درباره آلبرت اینیشتین،
نمونههای اخیر از این دسته آثار هستند که با
استقبالمنتقدانومخاطبانهممواجهشدهاند.
شهید مجید شــهــریــاری دانشمند شاخص
هستهای کشورمان نیز که رژیم صهیونیستی
بــرای کند یــا متوقف کــردن پیشرفت برنامه
هستهای ایران ،او را به شهادت رساند ،یکی از
دانشمندان شاخص ایــران در سالهای اخیر
است.درزندگیایندانشمندشهیدنیزاتفاقات
دراماتیکی افتاده است که از آن جمله میتوان
به آغاز تحقیقات برنامه هستهای ،غنیسازی،
توقف و از سر گیری آن اشاره کرد .او همچنین در
مهار ویروس کامپیوتری استاکسنت و طراحی
نسلی از راکتورهای هستهای نقش داشته است
که از آنهــا نیز میتوان به عنوان نقاط عطف
حرفهای وی یاد کرد .بیتردید سکانسهایی
از سریال «صبح آخرین روز» که نشان از آزمایش
موفقیتآمیزراکتورهایهستهایدارد،میتواند
از قسمتهای جذاب و هیجانانگیز این سریال
باشد .در نهایت ماجرای شهادت این شهید که
همزمان با سوءقصد نافرجام به فریدون عباسی
دیگر دانشمند هستهای بوده است ،از لحظات
جالبوتأثیرگذارسریالخواهدبود.

ابراهیم حاتمیکیا متقاضی
شـــرکـــت در شــانــزدهــمــیــن
جشنواره مقاومت شده و فرم
ثبتنام برای حضور «خروج» در
بخش مسابقه اصلی جشنواره
را پر کرده است .مرحله دوم جشنواره هفته اول
آذر برگزار میشود.
پرویز پرستویی با پویانمایی
«آخــریــن داس ــت ــان» در مقام
صداپیشه «تهمورث» و «ارشیا»
به نمایش خانگی آمده است.
این پویانمایی در نماوا منتشر
شده است و نسخه فیزیکی آن هم به زودی منتشر
میشود.
مهتاب کرامتی فیلم کالسیک
«اشـــکهـــا و لــبــخــنــدهــا» به
کارگردانی رابرت وایز را ویژه
مخاطبان نابینا توضیحدار
کرده است .این فیلم امروز پس
از پخش در رادیو سوینا ،در سایت سوینا منتشر
میشود.
مینا ســاداتــی از امــروز تا 13
آبان با فیلم «درخت گردو» اثر
محمدحسین مهدویان ،روی
پرده سینما بهمن سنندج دیده
خواهد شد .این اکران به دلیل
حضور فیلم در اسکار انجام میشود.
هــــادی حــجــاز یفــر ب ــا فیلم
«گ ــی ــل ــدا» کــــاری از کــیــوان
علیمحمدی و امید بنکدار به
نمایش خانگی آمده است .این
فیلم محصول سال  95است و
مهناز افشار ،حامد کمیلی و حمیدرضا پگاه از
بازیگران آن هستند.
شمسی فضلاللهی کــه در
فــصــل اول ســریــال «گیسو»
ساخته منوچهر هــادی بازی
کــرده بــود ،در فصل دوم این
سریال نیز حضور دارد .او در
این مجموعه نقش کاراکتر «مهین» را برعهده
داشت.
اشکان اشتیاق ضمن تکذیب
شایعه مهاجرت خود گفته است
که هم اکنون در ایران است و
قصد مهاجرت نیز نــدارد .این
بازیگر اکــنــون مجموعه طنز
«چاینت» را از شبکه پنج روی آنتن دارد.
آرش میراحمدی در فیلمی
بــه نــام «ســربــاز» از تولیدات
حوزه هنری ،نقش «ابومهدی
المهندس» را بازی کرده و گریم
بسیار متفاوتی داشته است.
میراحمدی با مجموعه «خند هبازار» شناخته
میشود.

تلویزیون

«از سرنوشت» شنبه روی آنتن
میرود
فصل سوم سریال «از سرنوشت» از شنبه 10
آبان حدود ساعت  21روی آنتن شبکه دو سیما
میرود.
ب ــه گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی پـــــروژه ،فصل
ســوم ســریــال «از ســرنــوشــت» بــه کــارگــردانــی
سیدمحمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی
اکبر تحویلیان از شنبه  10آبان روی آنتن شبکه
دو سیما مـیرود« .از سرنوشت» کاری از گروه
فیلم و سریال شبکه دو است که در سه فصل
تولید شده است؛ این سریال به اتفاقات و فراز
و نشیبهای زندگی دو نوجوان پرورشگاهی
یعنی «هاشم» و «سهراب» میپردازد که ایفای
نقش آنها را دارا حیایی و کیسان دیباج برعهده
دارند .حجت اشرفزاده خواننده نماهنگهای
این سریال است و امین بانی هم تیتراژ پایانی را
میخواند.
در این سریال بازیگرانی چون حسین پاکدل،
پوریا پورسرخ ،لیال بلوکات ،مجید واشقانی،
علیرضا آرا ،علیرضا اســتــادی ،فریبا نــادری،
مائده طهماسبی ،سیدمهرداد ضیایی ،فاطیما
بهارمست ،حبیب دهقا ننسب ،دارا حیایی و
کیسان دیباج و ...نقشآفرینی میکنند.

