سینما و تلویزیون

۶

پنج شنبه  1۹فروردین 1400
 2۵شعبان .144۲شماره 20630

سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
ثریا قاسمی بــه تــازگــی بــازی
در فیلم «حــبــس مــجــرد» به
کـــارگـــردانـــی مــحــمــدحــســام
حــدادیــان را به پایان رسانده
اســـــت .او در ایــــن فــیــلــم با
بازیگرانی مانند مهدی کوشکی ،سیاوش
چراغیپور و مهرداد ضیایی همبازی بوده است.

تجلیل بفتا از آنگ لی
کـــارگـــردان ســرشــنــاس تــایــوانــی فیلم هــای
«کوهستان بروکبک» و «زندگی پــای» جایزه
افتخاری «بفتا» را دریافت می کند.
بــه گـــزارش صبا ،آنــگ لــی مفتخر بــه دریافت
باالترین جایزه آکادمی فیلم بریتانیا موسوم به
ِ
مولف
«بفتا فلوشیپ» می شود .این کارگردان
پیشگام پیش از این چندین جایزه بفتای رقابتی
را دریافت کرده است .لی بیشتر برای فیلم های
«ضیافت عروسی»« ،حس و حساسیت»« ،ببر
خیزان ،اژدهای پنهان»« ،کوهستان بروکبک»
و «زندگی پای» شناخته می شود .او این جایزه
افتخاری را یک شنبه  ۱۱آوریل دریافت می کند.
چاپلین ،هیچکاک ،اسپیلبرگ ،شان کانری،
کوبریک ،الرنــس اولیویه ،اسکورسیزی و مل
بروکس ،نام های بزرگی هستند که پیش از این
جایزه افتخاری بفتا را دریافت کرده اند.

کولمن و مندس همکاری میکنند
سم مندس برای پروژه بعدیاش از بازی اولیویا
کولمن بازیگر برنده اسکار بهره میگیرد.
به گزارش مهر ،سم مندس با همکاری سرچالیت
پیکچرز پروژه بعدیاش را با عنوان «امپراتوری
نــور» کــه قــرار اســت پاییز  ۲۰۲۲اک ــران شود
میسازد .کارگردان « »۱۹۱۷برای این فیلم
اولیویا کولمن را بــرای نقش زن اصلی فیلم
انتخاب کرده است .این پروژه تصویرگر داستانی
عاشقانه اســت که در دهــه  ۱۹۸۰و حــول یک
سینمایزیبایقدیمیدرسواحلجنوبیبریتانیا
یدهد.
رخ م 
مندس که از تهیه کنندگان فیلم است ،پس از
همکاری با کریستی ویلسون کرنز برای نوشتن
« ،»۱۹۱۷این بار فیلم نامه فیلم «امپراتوی نور»
را به تنهایی نوشته است .این فیلم ساز همچنین
از فیلم بردار اسطورهای سینما یعنی راجر دیکینز
برای ساخت فیلم بهره میگیرد.
دیکینز جایزه اسکار سال پیش را بــرای فیلم
بــرداری « »۱۹۱۷دریافت کــرده اســت .فیلم
جنگی « »۱۹۱۷نامزدی بهترین فیلم سال
را کسب کــرد .مندس و دیکینز در «اسکای
فــال» و «جـــاده انقالبی» نیز بــا هــم همکاری
کــرده بودند .اولیویا کولمن  ۴۷ساله بازیگر
بریتانیایی فیلمهایی چــون «بانوی آهنین»،
«قتل در قطار سریعالسیر شــرق»« ،سوگلی»،
«پــدر» و سریا لهای «مدیر شب» و «تــاج» بوده
است .وی برای بازی در «سوگلی» جایزه بهترین
بازیگر زن نقش اول را از نود و یکمین دوره اسکار
دریافت کرد.

بندیکت کامبربچ:
زندان گوانتانامو را ببندید
هنرپیشه نامدار انگلیسی در یک مصاحبه جدید
از رئیسجمهور آمریکا خواست زندان گوانتانامو
را تعطیل کند.
به گزارش ایرنا ،بندیکت کامبربچ ستاره سریال
«شرلوک هلمز» که در نقش تهیهکننده و بازیگر
فیلم «موریتانیایی» اطالعات زیــادی دربــاره
بازداشتگاه مخوف گوانتانامو به دست آورده
است ،از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست
این زندان را تعطیل کند .فیلم «موریتانیایی» به
کارگردانی کوین مکدونالد ،براساس کتاب
خاطرات گوانتانامو به قلم محمدو ولد صالحی
ساخته شــده که  ۱۴ســال تمام بــدون اتهام و
محاکمه در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بود.
کامبربچ در گفتوگو با روزنامه ایندیپندنت خاطر
نشان کرد« :مسئله حقوق بشر هم معضل دیگری
اســت .به نظر من در جهان آزاد ،اسیر کردن
افراد ،شکنجه دادن و اعتراف کشیدن از آنها
کار بیرحمانهای است( .زندان گوانتانامو) جای
بسیار خطرناک ،غیرضروری و بیفایده است و
فکر میکنم تعداد کافی از انسانها در آن رنج
کشیدهاند».
فیلم «موریتانیایی» که داستان  ۱۴سال شکنجه
روحی و جسمی یکی از زندانیان گوانتانامو را
جلوی دوربین برد ،برای پنج جایزه بفتا از جمله
جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم انگلیسی نامزد
شده است.

مائده کاشیان

سریال «حــورا» به کارگردانی رضــا کمالی
کــه هــم اکــنــون از شبکه ســه در حــال پخش
است ،سوژهای تکراری و کلیشهای را روایت
میکند که تا به حال در سریا لهای مختلف
به آن پرداخته شده است ،فرزندی که متوجه
مـیشــود والــدیــن واقــع ـیاش اف ــراد دیگری
هستند یــا والــدیــنــی کــه متوجه میشوند
فرزند واقعیشان گم شده اســت! این قصه
پیش از «حـــورا» در یــک ســال گذشته ،در
چهار سریال دیگر مانند «دخترم نرگس»،
«پرگار»« ،بیگانهای با من است» و «باخانمان»
هم دستمایه روایــت قصه قــرار گرفته بود.
عالوه بر اینها ،دو سریال «از سرنوشت »3
و «بچه مهندس  »3هم با محوریت بچههای
بیسرپرستی که در پرورشگاه بزرگ شدهاند،
ساخته و پخش شدهاند .هرچند که هرکدام
از سریا لها سعی کرد هاند از زاویــه خاصی
این قصه را روایت کنند ،اما در نهایت باز هم
چندان موفق نشدند روایت تازهای از چنین
سوژهای داشته باشند و در دام کلیشه و تکرار
افتادند.
▪پرگار

ســریــال «پـــرگـــار» بــه کــارگــردانــی شــهــرام
شاهحسینی که سال  97جلوی دوربین رفته
بود ،اوایل خرداد سال گذشته از شبکه یک
پخش شــد .محور قصه ایــن مجموعه همان
ســوژه تکراری جست وجو بــرای پیدا کردن
فرزند گمشده و فاش شدن این راز بود ،منتهی
با تمرکز روی والدین فرزند گمشده روایت

در پــی حــواشــی مــربــوط بــه پخش مجموعه
مستند «آقا مرتضی» درباره شهید سیدمرتضی
آوینی و اعتراضات به سازندگان ،خانه مستند
انقالب اسالمی بیانیهای منتشر کرد.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اعتراضات
محمدعلی شعبانی کـــارگـــردان مستند
«انحصار ورثه» و حسین معززینیا کارگردان
مستند «روایت راوی» ،اشاره شده که اجازه
مالکان حقوقی هر دو مستند برای استفاده
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میشد .زنی به نام «محبوبه» با بازی مرجانه
گلچین ،پس از سا لها دوری از فرزندش به
ایــران بازمیگردد و ســراغ همسر سابقش
مـیرود تا دختری که سا لها قبل رها کرده
بــود ،پیدا کند و موفق م ـیشــود .تــاش او
بــرای پیدا کــردن فــرزنــدش ،باعث میشود
خانوادهای که او را به سرپرستی گرفته بودند
دچار مشکالت و نگرانیهایی شوند ،اما در
انتها «محبوبه» تصمیم میگیرد این راز را فاش
نکند .شاید بتوان گفت تصمیم این کاراکتر و
فاش نشدن این راز نزد دخترش ،وجه تفاوت
«پرگار» با نمونههای مشابه باشد ،اما این
تفاوت نمیتواند به اندازه کافی برای مخاطب
جذاب باشد.
▪دخترم نرگس

▪بیگانهای با من است

سریال «بیگانهای با من است» به کارگردانی
احمد امینی و آرش معیریان ،یکی دیگر از
سریالهایی است که قصه تکراری جا به جایی
فرزنداندوخانوادهراروایتمیکردوپرداختی
بسیار کلیشهای داشت .زن فقیر و تنهایی به نام
«نسا» با بازی شبنم قلیخانی تصمیم میگیرد
خود و فرزندش را به جای عروس و نوه خانواده
ثروتمندی به نام «شهرابی» جا بزند و با هویت
جعلی زندگی کند .سریال «بیگانهای با من
است»اینقصهتکراریرابااتفاقاتغیرمنطقی
و عجیب از کودکی تا جوانی فرزند «نسا» به
تصویر کشید .قصه ایــن سریال طبق همان
الگوی کلیشهای نمونههای مشابه پیش رفت.
سروکلهنوهواقعیخانواده«شهرابی»بهصورت
اتفاقی پیدا شد و رابطه عاشقانه او و نوه جعلی
خانواده ،باعث شد این راز پنهان نماند.

▪حورا

سریال «حورا» نیز پنجمین مجموعهای است
که ایــن قصه تکراری و کلیشهای را روایــت
میکند« .حــورا» با بــازی فاطمه گــودرزی،
فرزندش «علیرضا» را از راز هویتش باخبر
میکند و به او میگوید مادر واقعیاش نیست.
مانند بیشتر نمونههای مشابه« ،علیرضا» از
این موضوع که چرا زودتر این حقیقت را به او
نگفتهاند ،شاکی میشود و تصمیم میگیرد
از خــانــواده فعلی خــود دوری کند .عالقه
«علیرضا» به دخترعموی خود و رابطهای که
او را به خانواده غیرواقعیاش پیوند میزند
یکی دیگر از کلیشههای سریال «حورا» است.
در این مجموعه هم مانند «باخانمان» ،پدر
اصلی «علیرضا» او را بدون اطالع همسرش به
خانوادهای فروخته است و خانواده واقعی او با
مشکالت مالی درگیر هستند.

تقریبا یک ماه پس از پخش سریال «پرگار»،
شبکه یک مجموعه دیگری به نــام «دخترم
نرگس» ساخته باقر پیران را روی آنتن برد
که این سریال هم ماجرای دختر جوانی را
روایــت میکرد که در زمــان جنگ تحمیلی،
خانواده واقعی خود را گم میکند و با فرزند
خانواده دیگری جا به جا میشود« .نرگس» و
والدینش طی یک آزمایش ژنتیک به صورت
اتفاقی از این موضوع باخبر میشوند .در این
سریال هم مانند نمونههای مشابه« ،نرگس»
تصمیم میگیرد دنبال خانواده اصلی خود
بــگــردد و پــدرش را پیدا میکند .برخالف
«پرگار» که قصه اصلی آن دربــاره پیدا شدن
فرزند گمشده بود ،در «دخترم نرگس» قصه با
تمرکز بر اعضای خانواده «نرگس» و مسائل و
مشکالت آنها و ماجرای کشف هویت واقعی
«نرگس» به صورت مــوازی با دیگر ماجراها
روایت میشد.

در میان سریالهایی که نام بردیم ،مجموعه
«باخانمان» سریال موفقتری است که نسبت
به چهار مجموعه دیگر ،نگاه متفاوتتری هم به
این قصه تکراری دارد .در این سریال از همان
قسمتهای ابتدایی مشخص شد که «مسعود»
فرزندواقعیخانوادهثروتمندخودنیستوپدرو
مادراصلیاوافراددیگریهستند.جستوجوی
«مسعود»وپیداشدنخانوادهواقعیاونیزچندان
طولنکشیدوبخشمهمقصهمربوطبهزندگی
جدید این شخصیت با خانواده اصلی خود با
وجود تفاوتهای فرهنگی و اخالقی فراوان و
پیدا کردن سه فرزند گمشده دیگر بود .عالوه بر
این ،ژانر سریال «باخانمان» کمدی بود و همین
موضوع باعث میشد سریال بــرای مخاطب
شیرینوجذابباشد.

عالوه بر پنج سریال تلویزیونی که گفته شد،
این روزهــا سریال «ملکه گدایان» نیز که در
نمایش خانگی منتشر میشود ،به شخصیتی
به نام «البرز» مـیپــردازد که پس از سا لها
متوجه میشود فرزند واقعی خانواده خود
نیست و تصمیم میگیرد هویت واقعی خود
را پیدا کند .هرچند کــه ایــن مجموعه در
نمایش خانگی منتشر میشود و تلویزیون
در سریا لهای مختلف بیشتر ســراغ چنین
قــصـهای رفته اســت ،امــا اگــر ایــن ســریــال را
بگذارید کنار پنج سریال تلویزیونی دیگری که
در طول یک سال گذشته با فاصله نه چندان
طوالنی از یکدیگر پخش شد هاند ،هرکدام
از نگاه کاراکتر خاصی این قصه تکراری را
روایت کردهاند.

از تصاویر آ نهــا دریافت شده اســت .مالک
حقوقی «انحصار ورثــه» خود خانه مستند و
مالک حقوقی «روایت راوی» مؤسسه روایت
فتح اســت .در بخشی از این بیانیه ،خطاب
به معترضان آمــده اســت« :البته تحلیل این
دوستان دربــاره شهید آوینی و تفاوت نگاه
آنان با واقعیتهای زندگی ایشان برایمان
قابل درک اســت؛ ناراحتی آنــان از تولید و
پخش مستندی که تــاش کــرده ایــن شهید

عزیز را به صــورت دقیق و جامع روایــت کند
نیز قابل فهم است؛ آن چیزی که قابل درک
نیست این همه تالش برای توقیف و سانسور
مستند آقا مرتضی است؛ اما چه اشکالی دارد
که آنان فقط یک بار صبر کنند و اجازه دهند
روایــت شهید آوینی از انحصار آنــان خارج
شود و روایتی دقیقتر ،جامعتر و متفاو تتر
از روایــت همیشگی بــرای نسل امــروز بازگو
شود».

خانه مستند انقالب اسالمی در بخش پایانی
این بیانیه آورده است« :ما قریب به  30سال
است روایــت انحصاری شما از شهید آوینی
را دیده و خواندهایم .خواهش میکنیم فقط
چند شب صبر کنید و اجازه بدهید مخاطبان
روایــتــی جامع و بــدون سانسور از ایشان را
ببینند .بعد شما دوباره تا سالها فرصت دارید
تا همان روایت دلخواهتان را برای مخاطبان
بسازید!»

▪باخانمان

▪ملکه گدایان

فـــرهـــاد آئــیــش بــــرای بـــازی
در فیلم کــمــدی «کــــوزوو» به
کارگردانی میثم هاشمیطبا،
جلوی دوربین رفته اســت .او
همچنین به تازگی بازی در فیلم
«خائنکشی» که نقش دکتر مصدق را در آن
برعهده دارد ،به پایان رسانده است.
داریوش فرهنگ در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران گفته است
که در سریا لهای تلویزیونی،
نقشهای منفی جــذا بتــر و
ماندگارتر از نقشهای مثبت
بود هاند ،چون نقشهای مثبت فقط نصیحت
میکنند.
مــیــتــرا حــجــار امــشــب هــمــراه
ب ــا بــهــتــریــن رفــیــق خــــود ،در
هجدهمینقسمت«همرفیق»،
مهمان این برنامه خواهد بود
و با شهاب حسینی گفتوگو
خواهد کرد .این برنامه ساعت 21در پلتفرم نماوا
منتشر میشود.
نــرگــس آبــیــار سهشنبه شب
بــه صــورت مــجــازی در برنامه
«سینمای آزادیخواه» در شهر
ادیــنــبــورگ اسکاتلند حضور
داشــت و پــس از نمایش فیلم
«نفس» ،در مسترکالسی که
داشت به سواالت شرکتکنندگان پاسخ داد.
امیرحسینرستمیفرداساعت
 ،23به عنوان مهمان در برنامه
« 14اینچ»شبکهآیفیلمحضور
خواهدداشتوباامینزندگانی
دربــاره سریال «لیسانسهها»
به گفتوگو مینشیند .امیر کاظمی نیز در این
برنامه حضور دارد.

تلویزیون

سریالهای رمضانی آی فیلم
معرفی شد
شبکه آیفیلم همچون سالهای گذشته ،برای
مخاطبانش در ماه مبارک رمضان جدول پخش
متنوعیتدارکدیدهاست.
به گــزارش آیفیلم ،سریالهای «صاحبدالن»،
«ترشوشیرین»«،مسافریازهند»«،ازسرنوشت»
ی هستند که در
و «ماه و پلنگ» از جمله سریالهای 
ماه مبارک رمضان مهمان آیفیلمیها خواهند
بود .مجموعه تلویزیونی «مسافری از هند» ساخته
قاسم جعفری از روز سهشنبه  ۲۴فروردین روی
آنتن آیفیلم فارسی میرود .این سریال در سال
 ۱۳۸۱از شبکه سه سیما پخش شد« .مسافری از
هند» هر روز ساعت  ۱۷روی آنتن میرود .تکرار
آندرساعت ۱بامدادو ۹صبحروزبعدخواهدبود.
سریال طنز «ترش و شیرین» اثر رضا عطاران نیز
از یک شنبه  ۲۲فروردین هر شب ساعت  21از
آیفیلم فارسی پخش و در ساعت های 5و 13روز
بعد بازپخش می شود« .ترش و شیرین» در سال
 ۱۳۸۶از شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی به
نمایشگذاشتهشد.
سریال «صاحبدالن» به کارگردانی محمدحسین
لطیفی از  ۲۲فــروردیــن مهمان آیفیلمیها
میشود و جایگزین سریال «روزهای بهتر» خواهد
شد.اینسریالهرروزساعت ۱۶رویآنتنآیفیلم
میرود.بازپخشآننیزدرساعتهای 12شبو۸
صبحروزبعدخواهدبود.
قــرار اســت فصل اول سریال «از سرنوشت» به
کــارگــردانــی محمدرضا خردمندان و علیرضا
بذرافشان از  ۲۴فروردین مهمان آیفیلمیها
شود و جایگزین سریال «پریا» خواهد شد .این
سریال هر شب ساعت  ۲۲روی آنتن آیفیلم
فارسی میرود و بازپخش آن در ساعت  ۶صبح و
 ۱۴روزبعدخواهدبود.
مجموعه تلویزیونی «ماه و پلنگ» با بازی داریوش
ارجمندوشاهرخاستخرینیزازروزیکشنبه۲۹
فروردین روی آنتن آیفیلم فارسی میرود و هر
شبساعت ۲۰ازآیفیلمفارسیپخشمیشودو
بازپخشآننیزدرساعت ۴صبحو ۱۲ظهرروزبعد
رویآنتنخواهدرفت.

