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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

معاونسازمانسینماییمطرحکرد:

نــویــد مــحــمــدزاده در اولــیــن
قسمت از برنامه «همرفیق»
حــضــور داشــتــه اســـت .در هر
قسمت از این برنامه که در نماوا
منتشر خــواهــد شــد ،مهمان
برنامه ،همراه بهترین دوست خود در گفتوگویی
با شهاب حسینی شرکت میکند.

مشکلاکرانآنالین،بیانگیزگی
تهیهکنندگاناست

معاونارزشیابیونظارتسازمانسینمایینقطه
عطففعالیتپلتفرمهارامشارکتدرتهیهوتولید
چندسریالجدیددانست.
سعید رجبی فروتن در گفت وگو با مهر ،درباره
عملکرد سامانههای برخط عرضه محصوالت
نمایشی در دوران رکــود و تعطیلی سالنهای
سینما گفت« :خوشبختانه در ماههای اخیر و در
پاسخ به نیاز مخاطبان برای تماشای محصوالت
سرگرمکننده ،پلتفرمهای بیشتری آغاز به کار
کــردهانــد و بعضی از آنه ــا گــرایــش موضوعی
مشخصی را هم برای برقراری ارتباط با مخاطب
برگزیدند .بــا ایــن حــال جــذابتــریــن محصول
پلتفرمهافیلموسریالهایجدیدبهویژهآثارایرانی
بودهاستومزیتنسبیهرپلتفرممتناسببامیزان
سرمایهگذاری بــرای تأمین چنین محتواهایی
نموداروارزیابیمیشود».
ویدربارهوضعیتاکرانآنالیندرشرایطکرونایی
هم توضیح داد« :طی هشت ماه گذشته ،حدود
 ۳۰اثر سینمایی اکران آنالین و بیش از  ۵۰فیلم
دربخشآرشیوپلتفرمهابارگذاریشدکهدرجای
خودقابلتوجهاست.درادامهباتعطیلیسینماها،
اکــران آنالین ریتم گذشته خود را برای نمایش
آثار جدید از دست داد و شمار عناوین آن به طور
محسوسیکاهشیافت.دراینفاصلهنقطهعطف
فعالیت پلتفرمها مشارکت در تهیه و تولید چند
سریال است که بهزودی از تازهترین آثار آن ها در
نمایش خانگی رونمایی میشود و تنوع بیشتری
درسبدمحصوالتاینشبکهمشاهدهخواهدشد».
رجبی فروتن اظهار کرد« :شــورای اکران آنالین
تاکنون چند جلسه را برگزار کرده و به زودی آیین
نامهآنبهتصویباعضاخواهدرسید.دراینشورابه
جزنمایندگانتهیهکنندگانوپخشکنندگان،سه
تنازمدیرانپلتفرمهاهمحضوردارند.همانطور
کهگفتهشدهموارشدنمسیراکرانآنالیندرگرو
برطرف شدن موانع و تهدیدات موجود نرم افزاری
و بازگشایی دوبــاره سینماها ولو با نمایش فیلم
حداقلدرسهسئانسدرشبانهروزاست.پسفع ً
ال
مشکل در چینش آثار برای اکران آنالین نیست،
بلکه مشکل ،بی انگیزه بــودن و تمایل نداشتن
تهیهکنندگانبرایاکرانفیلمهایشاناست».

▪کنارهگیری از همراهی «دسته دختران»

مائده کاشیان

مدتی پیش نام لیال حاتمی به عنوان اولین
بازیگر فیلم جدید منیر قیدی به نام «دسته
دختران» اعالم شد .داستان این فیلم درباره
نقش زنــان در مقاومت  34روزه خرمشهر
در دوران دفــاع مقدس اســت و حضور لیال
حاتمی در آن به معنی بازگشت او به سینمای
دفاع مقدس پس از سالها بود که در همین
صفحه مفصل به آن پرداختیم ،اما چند روز
قبل خبر ایفای نقش نیکی کریمی در این
فیلم و انصراف لیال حاتمی اعالم و همکاری
این ستاره سینما با منیر قیدی منتفی شد.
«دسته دختران» دومین انصراف خبرساز لیال
حاتمی در دو سال اخیر است و دلیل آن هنوز
مشخصنیست.
▪انصراف از بازی در «نهنگ آبی»

تقریبا دو ماه پس از آغاز انتشار سریال «نهنگ
آبــی» بــه کــارگــردانــی فــریــدون جیرانی در
نمایش خانگی ،زمزمههایی دربــاره جدایی
لیال حاتمی از این پــروژه و مرگ شخصیت
«آناهیتا» برای جبران غیبت این بازیگر مطرح
شد .مدتی پس از انتشار اخبار غیررسمی و
سکوت عوامل سریال ،لیال حاتمی باالخره
سکوتش را شکست و با انتشار یادداشتی خبر
از انصراف خود از بازی در این سریال داد .او
در این یادداشت مفصل توضیح داد که قول
و قرارها بــرای ایجاد تغییرات در نقش او و
بازنویسی فیلم نامه عملی نشده و در نهایت
از ادامــه بــازی در این مجموعه کنارهگیری
کرده است .انصراف از بازی در «نهنگ آبی»،
به دلیل ناموفق بودن سریال و مورد استقبال
قــرار نگرفتن آن تا حدی به نفع این بازیگر
تمام شد ،اما در باره «دسته دختران» ماجرا
متفاوت است.

اکنون پس از گذشت کمتر از دو سال از این
اتفاق ،لیال حاتمی بار دیگر با «دسته دختران»
در فاصلهای کوتاه ،برای دومین بار انصراف
از یک پروژه را تجربه میکند .اگر کارنامه لیال
حاتمی را مرور کنیم ،تا به حال اتفاق نیفتاده
است که این بازیگر در مدت کمتر از دو سال،
پسازقطعیشدنحضورشدرفیلمیاسریالی
و رسانهای شدن خبر آن ،دو بار از حضور در
اثریکنارهگیریکند،بنابرایندومینانصراف
او اتفاق معمولی در سالهای فعالیت اش
نیست .در بــاره «دسته دخــتــران» نمیتوان
به راحتی نتیجه انصراف را پیشبینی کرد.
با توجه به تجربه خــوب منیر قیدی در فیلم
«ویالییها» و روایت قصه زنان در میانه جنگ
تحمیلیوبازگشتلیالحاتمی
پساز22سالبهسینمای
دفاعمقدس،پیشبینی
مــیشــد شــاهــد اثــری
متفاوتدرکارنامهلیال
حاتمی باشیم ،اما
اکنون که حضور
او در ایــن فیلم
منتفی شده،
هــمــچــنــان
دوری دو
دهـــــهای او
از ژانر دفاع
مـــــقـــــدس
ادامه خواهد
داشـــــــــــت و
فرصتبازیدر
یکژانرمتفاوت
نسبت به آثــاری
ک ــه در دو دهــه
گذشته در آنها
بــــازی کـــــرده ،از
دسترفتهاست.

مصطفی قاسمیان

ســری پنجم برنامه سینمایی «هفت» که با
تهیهکنندگیمجتبیامینیبهقسمتهشتاد
و چــهــارم رســیــده ،ایــن روزهـــا انتقاداتی را
برانگیخته است .برنامه از سویی کمچالش و
کمواکنش است و از سوی دیگر از تنوع پایینی
رنج میبرد .به عالوه این که مدتهاست به
صورت تولیدی و غیرزنده روی آنتن میرود و
همچنیندرساعتنامناسبیپخشمیشود؛تا
جاییکهگاهیتاساعت3بامدادادامهمییابد.
ایندرحالیاستکه«هفت»دربعضیازفصول
گذشته ،جنجالی ،خبرساز و تأثیرگذار بود و
واکنشهای فراوانی را برمیانگیخت .درباره
نقاطضعفاینبرنامهپیشترصحبتشدهودر
همینصفحهنیزخواندهاید،امادرقسمتاخیر
این برنامه که جمعهشب پخش شد ،دو اتفاق
جدید رخ داد که میتوان از نقاط ضعف جدید
اینبرنامهدانست.
▪نقدفیلمپساز 2ماه

فیلم سینمایی «گیلدا» که جمعهشب و در
میز نقد قسمت اخیر «هفت» ،توسط مسعود
فراستی،جوادطوسیومحمدتقیفهیممورد
بررسی قرار گرفت ،روز  22شهریور امسال،
یعنی بیش از  70روز پیش به صورت آنالین
اکران شده و اکران آنالین آن به پایان رسیده

است.حتیازانتشاراینفیلمدرنمایشخانگی
(به صورت اشتراکی در ویاودیها) نیز بیش
از سه هفته گذشته و به معنای واقعی کلمه،
بیات شده است .این در حالیاستکهدریکی
دو هفته اخیر ،دو فیلم «آبــادان یــازده  »60و
«هایالیت» اکران آنالین شدهاند که فیلم اول،
از قضا کیفیت بسیار باالتری نسبت به «گیلدا»
هم دارد .با این حال «هفت» به این فیلمها
نپرداخت.
▪میزرسانهتلویزیونی؟

بخش میز رسانه «هفت» نیز در این قسمت،
خارج از مأموریت اصلی این برنامه عمل کرد.
در حالی که این برنامه ،به عنوان یک «برنامه
سینمایی» شناخته میشود و این مسئله در
پوستر هر قسمت هم قید میشود ،اما بخش
مهمیازمیزرسانهدرقسمتاخیر،بهموضوع
یک سریال تلویزیونی پرداخت .اگرچه سریال
«حضرت موسی(ع)» و کارگردانی آن توسط
ابراهیمحاتمیکیا،اتفاقمهمیاست،امااین
مسئله در حوزه سینما نیست و ارتباطی به این
مدیوم ندارد .این در حالی است که سینمای
ایــران این روزهــا مشکالت عدیدهای دارد؛
از جمله تولید در سایه کرونا ،مسائل مربوط
به اکران آنالین ،حواشی مربوط به برگزاری
جشنوارههای فرهنگی و . ...در این شرایط
اختصاص وقت کوتاه  20دقیقهای هفتگی
یک برنامه سینمایی به موضوعی تلویزیونی،
جایتأملدارد.

مــحــســن تــنــابــنــده از امــشــب
ساعت  ،21با بازپخش فصل
سوم سریال «پایتخت» ساخته
سیروس مقدم در شبکه آیفیلم
دیده خواهد شد .بخشی از این
فصل ،به ماجراهای ازدواج «ارسطو» با همسر
یپردازد.
یاش م 
چین 
باران کوثری چهارشنبه هفته
جـــاری بــا فیلم «کــشــتــارگــاه»
ساخته عباس امینی در نمایش
خانگی حضور خواهد داشت.
این فیلم به تازگی در جشنواره
بوسان اکــران شد و جایزه کیم جی سوک این
رویداد را دریافت کرد.
پارسا پیروزفر فیلم «بیحسی
موضعی» به کارگردانی حسین
مهکام را آماده توزیع در نمایش
خانگی دارد .این فیلم مهرماه
در سینمای آنالین اکران شد و
 873میلیون و  500هزار تومان فروش داشت.
مهران غفوریان بــرای بــازی در
فیلم «آهک زنده» به کارگردانی
رامیار مشایی به قم سفر خواهد
کرد و از چهارم آذرماه برای بازی
دراینفیلمجلویدوربینخواهد
رفت.پانتهآپناهیهادیگربازیگراینفیلماست.
متینستودهدرفیلم«رویایطبقه
پایین»ساختهاحسانسلطانیان
بازی کرده و در این فیلم با مینا
جعفرزاده و سیاوش چراغیپور
همبازیشدهاست.اواکنون«سه
کامحبس»اثرسامانسالورراآمادهاکراندارد.

