اولین فیلم هالیوودی که پس ازکرونا روی پرده میرود

مهر :تریلرروانشناختی « »Unhingedبا بازی راسل کرو بهعنوان اولین فیلمی که پس
از بازگشایی ســینماهای آمریکا راهی پردهها میشود ،انتخاب شده است .سینماروهای
آمریکا اگر بخواهند برای رفتن به سینما پس از پایان قرنطینه کرونا برنامهریزی کنند باید
بدانند اولین فیلمی که در این دوره روی پرده میرود فیلمی با بازی راسل کرو است .فیلم
« »Unhingedتریلری روانشناختی با بازی این بازیگر نیوزیلندی قراراست ازیکم جوالی
( ۱۱تیر) روی پردهها برود .این در حالی است که مخاطبان از مدتها پیش شنیده بودند
فیلم «تنِت» یا «باور» ساخته کریستوفر نوالن از  ۱۷جوالی قرار است بهعنوان نخستین
فیلم راهی سینماها شود.

اکران بین المللی


به دستور دولت ژاپن؛

سومین بازار بزرگ سینمایی
جهان بازگشایی شد

Culture And Art

سوفیا کاپوال سریال اقتباسی میسازد

سریالی که آمار خودکشی در آمریکا را افزایش داد!

کافه سینما :ســوفیا کاپوال برمبنای رمانی از ادیت وارتون ،برای اپل سریال میسازد.
کارگردان سرشناس سینما برای نخستین بار ساخت مجموعه اپیزودیکی را برای تلویزیون
تجربه میکند .کاپوال کارگردان برنده اسکار قصد دارد تا با اقتباس از رمان «عرف کشور»
نوشته ادیت وارتون یک سریال بسازد .گفتنی اســت خود وی نویسنده و کارگردان این
سریال کوتاه خواهد بود که داستان آندین اسپراگ دختری از غرب میانه را روایت میکند
که تالش دارد تا خودش را به جامعه نیویورکی برساند .این رمان نخستین بار سال ۱۹۱۳
منتشر شد .کاپوال سال  ۲۰۰۴با فیلم «گمشده در ترجمه» جایزه اسکار بهترین فیلمنامه
اوریجینال را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان :شبکه نتفلیکس تاریخ انتشــار فصل چهارم سریال
« ۱۳دلیل که چرا» را مشخص کرد .نتفلیکس اعالم کرد فصل چهارم و پایانی سریال
« ۱۳دلیل که چرا» پنجم ژوئن ( ۱۶خرداد) منتشــر خواهد شد .فصل چهارم «۱۳
دلیل که چرا» بر اســاس رمانی به همین نام نوشته شــده است و شامل  ۱۰قسمت
خواهد بود .این سریال در فصلهای مختلف با نظرات و انتقادهای متفاوتی از سوی
مخاطبان و منتقدان روبرو شــد .یک ماه بعد از نمایش اولین قسمت این سریال در
مارس ،۲۰۱۷طبق آمار حدود  ۲۸.۹درصد میزان خودکشی جوانان آمریکایی افزایش
پیدا کرده بود.
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حسین تبریزی سریال  18قسمتی «موچین» را با فضای کمدی و خانوادگی از عید فطر در شبکه
نمایش خانگی توزیع میکند .شبکه نمایش خانگی به زودی شاهد عرضه چند سریال جدید خواهد
بود .سریالهایی که برخی کام ً
ال به تولید رسیدهاند و درگیر مراحل فنی هستند و برخی هم در
تدارک بخشهای باقیماندهای هستند که کرونا آن را معلق کرده است.
«موچین» ساخته حسین تبریزی است که  22آذرماه سال گذشته در فضای مسکونی غرب تهران
کلید خورد تا با ترکیبی از بازیگران کمدی ســالهای اخیر تلویزیون بتواند مسیر فروش شبکه
نمایش خانگی را به سمت خود جذب کند .این سریال پیش از این قرار بود از  8اردیبهشت به شکل
هفتگی توزیع شود و نهایتاً با تصمیم سرمایهگذار و سازنده توزیع آن را به بعد از لیالی قدر موکول
کردند تا به واسطه موضوع کمدی خود با استقبال بهتری به ویژه از سوی مخاطبان سامانههای
 VODو فضای مجازی همراه شود« .موچین» به تهیهکنندگی میثم آهنگری در  18قسمت تدارک
دیده خواهد شد .این مجموعه پس از چهارماه تصویربرداری در دهه اول اسفندماه به پایان رسید،
هرچند که تک سکانسهایی از آن به دلیل شیوع کرونا قرار است دوباره ضبط شود.
در خالصه داستان «موچین» به نویسندگی مشترک حسین تبریزی و سیدعلی موسویان آمده:
انصاف نیست که دنیای ما آنقدر کوچک باشد که آدمهای تکراری را روزی صد بار ببینیم و آنقدر
بزرگ باشد که نتوانیم آن کسی را که دوست داریم حتی یک بار ببینیم….
در این سریال مرجانه گلچین ،حمید لوالیی ،پوریا پورسرخ ،زهرا جهرمی ،عباس جمشیدی ،مهران
رجبی ،شهره لرستانی ،امین چنارانی ،افشین غیاثی ،آشا محرابی ،رابعه اسکویی ،رز رضوی ،علی
صادقی ،امیر نوری ،بهنوش بختیاری ،رامین ناصر نصیر ،افشین سنگ چاپ ،ساعد هدایتی ،مجید
شهریاری ،سعیده عرب ،محمد فیلی ،گلشید بهاری ،علی موسویان و  ...به ایفای نقش پرداختند.
«موچین» سریالی کمدی و خانوادگی است.

سریال کمدی که همزمان با عید فطر میآید را بهتر بشناسید

«موچین»قدماولکمدیدرسال99

درباره سینمایی «استخراج» که گیشهها و مخاطبان دوستش داشتند

خودشیفتگی نژادی به سبک هالیوود

خبرآنالین« :اســتخراج» با نام قبلی داکا (پایتخت
بنگالدش) و درمقطعی «خــروج از آتش» ،یک فیلم
اکشن آمریکایی محصول ســال  2020است که به
تهیهکنندگی برادران روسوساخته شد .فیلمنامه این
کاررا هم جوروسوبا اقتباس ازرمان گرافیکی Ciudad
اندی پارک ،نوشــته اســت .در ابتدا وقتی مشخص
شد که قرار اســت یک فیلم هالیوودی دربنگالدش
ساخته شود ،مردم این کشور عالقه زیادی به آن نشان
دادند ،اما پس از نمایش فیلم اعتراضات گستردهای
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به آن شــد .روزنامههای بنگالدشــی نمایش چنین
تصویــری از داکا را منفی و خنــدهدار خواندند و از
طرف دیگر ایرادهای فراوانی به اشتباهات در لهجه،
لباس و نمایش ســایر خصوصیات مردم بنگالدش
درخصوص این فیلم مطرح شد .حتی عبارت «پلیس»
که به خط بنگالدشــی پشــت لباس ماموران فیلم
نوشته شده بود و در سرتاسر فیلم دیده میشد ،غلط
امالیی ناجوری داشــت .اما مهمترین حاشــیه فیلم
به قرار گرفتن آن ذیل ژانر ســینمایی ناجی ســفید

عکس  :سینما روزان

ایسنا :بخشــی از مجموعه سینماهای اصلی
در کشور ژاپن پس از چند ماه تعطیلی به دلیل
ویروس کرونا ،بار دیگر فعالیت خود را از ســر
گرفتند.
دولت ژاپن از اواسط ماه آوریل و در واکنش به
شــیوع ویروس کرونا به تعطیلی سینماها در
توکیو و دیگر شــهرهای این کشور دستور داد
اما با کنترل نسبی این بیماری در ژاپن ،بخشی
از سینماها در این کشــور به صورت آزمایشی
بازگشایی شدند.
ژاپن سومین بازار بزرگ سینمایی جهان پس
از آمریکا و چین اســت و آغــاز مجدد فعالیت
ســینمایی در این کشــور حاکــی از قدمی
بزرگ به ســوی آغاز مجدد فعالیت سینماها
در ســطح جهانی خواهد بود .مقامهای چین
نیز هفته گذشــته اعالم کردند به ســالنهای
سینما اجازه داده خواهد شد تا به شرط رعایت
دســتورنامههای ایمنی دوباره کار خود را آغاز
کنند«.توهو ســینما» که بزرگترین مجموعه
ســینماهای زنجیرهــای در ژاپن اســت روز
سهشنبه اعالم کرد  ۱۰مجموعه سینمایی را در
مناطقی با کمترین موارد ابتال به ویروس کرونا
بازگشایی میکند .سینماهای سراسری «آئون»
نیز از آغاز فعالیــت  ۲۷مجموعه چندمنظوره
سینمایی در ژاپن از تاریخ  ۱۸می خبر داد.
نخستوزیر ژاپن اوایل هفته اعالم کرد که دولت
در تالش برای برداشتن حالت اضطراری در ۳۴
بخش از کشور است که موارد ابتالی کمتری را
به ثبت رساندهاند ،اما شهرهای توکیو ،اوساکا
و دیگر شهرهای پرجمعیت ژاپن همچنان در
شرایط قرنطینه خواهند ماند.

فرهنگوهنر

مناسبت

( )white saviorبرمیگردد .ناجی ســفید به دسته
فیلمهایی گفته میشود که درآنها یک سفیدپوست
شخصیتهای غیرسفید را از شــرایط ناگوار نجات
میدهد .این ناجی سفیدپوســت معمــوالً بهعنوان
مردی که در جامعه خودش جایگاهی ندارد ،بهتصویر
کشیده میشود تا بار مســئولیت نژادیاش را برای
نجات اقلیتهای غیرسفید و بیگانگان از رنج برعهده
بگیرد .داستانهای ناجی سفید توسط روانشناسان
بهعنوان تخیلهای نمایشی و خودشیفتگی نژادی،
برای جبران خســارات و کمبودهای روانی توصیف
شدهاند .از «الرنس عربستان» گرفته تا «ماتریکس»
و «آواتــار» و «لینکلن» و آثاری مثــل «جانگوی از

بند گسسته» و « 12ســال بردگی» ،همه در دسته
فیلمهای ناجی سفید قرار میگیرند .واژه ناجی سفید
درنوشــتههای خود غربیها هم باری بهشدت منفی
دارد ،بهطوریکه آن را یک نوع نژادپرســتی موذیانه
که اتفاقاً سعی میکند ژستی ضدنژادپرستی بگیرد،
ارزیابی میکنند .بههرحــال نتفلیکس تخمین زده
است که این فیلم درپایان اولین ماه اکران خود توسط
حدود  90میلیون خانواردیده شود که این امربهدلیل
شــرایط شــیوع کرونا ،قرنطینه و خانهنشینی مردم
است .پس ازمدتی درماه می  ،2020گزارش شد که
جوروسوبرای نوشــتن دنباله فیلم ،به قصد بازگشت
هارگریو و همسورث استخدام شده است.
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اســتاد بزرگ بی بدیل ،حکیم ابوالقاسم منصوربن
حسن فردوسی طوسی ،حماسه سرای بزرگ ایران و
یکی ازشاعران مشهورعالم و ستاره درخشنده آسمان
ادب فارسی وازمفاخرنامبردارملت ایران است .وی از
خاندانی صاحب مکنت و ضیاع و عقار بود .ولی این
بی نیازی پایدار نماند؛ زیرا او همه سودهای مادی
خود را به کناری نهاد و وقتــی تاریخ میهن خود و
افتخارات گذشته آن را درخطر نیستی و فراموشی
یافت زندگی خود را به احیاء تاریخ گذشته مصروف
داشت و از بالغت و فصاحت معجزه آسای خود در
این راه یاری گرفت .فردوسی ظاهرا ً درابتدای قتل
دقیقی (حدود  369 -367ه) به نظم داســتانهای
منفردی ازمیان داســتانهای قدیم ایرانی سرگرم
بود ،مثل داســتان «بیژن و گرازان» که بعدها آنها
را در شاهنامه خود گنجانید و گویا این کار را حتی
درحین نظم شــاهنامه ابومنصوری یا بعد از آن نیز
ادامه میداد و داســتانهای منفرد دیگری را مانند
اخباررستم ،داستان رستم و سهراب ،داستان اکوان
دیو ،داســتانهای مأخوذ ازسرگذشت بهرام گور،
جداگانه به نظم درمی آورد .شاهنامهای که درسال
 346هجری به امر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق
سپهساالر خراســان فراهم آمده بود ،دنباله اقدام
دقیقی شاعرست درهمین مورد .دقیقی بعد ازسال
 365که سال جلوس نوح بن منصور سامانی بود ،به
امر او شروع به نظم شاهنامه ابومنصورکرد ولی هنوز
بیش ازهزاربیت آن را به نظــم در نیاورده بود که به
دست بندهای کشته شد .این کاربزرگ ،خالف آنچه
تذکره نویسان و افسانه سازان جعل کردهاند ،به امر
هیچ یک از سالطین ،خواه سامانی و خواه غزنوی،
انجام نگرفت بلکه اســتاد طوس به صرافت طبع،
بدین مجاهدت عظیم دســت زد و در آغاز کار فقط
از یاوری دوستان خود و یکی از مقتدرین ایرانی نژاد
محلی در طوس بهره مند شد که نمیدانیم که بود،
ولی چنانکه فردوسی خود میگوید او دیری نماند و
بعد از او مردی دیگر ،هم ازمتمکنان و بزرگان محلی
طوس ،به نام «حســین»بن قتیبه ،شاعر را زیربال
رعایت گرفت و درامور مادی ،حتی پرداخت خراج
ســاالنه ،یاوری نمود ،و مردی دیگر بــه نام «علی
دیلمی»هم در این گونه یاوریها شرکت داشت .اما
اینان همه از یاوران و دوستان و بزرگان محلی طوس
یا ناحیه طابران بودند و هیچ یک پادشــاه و سلطان
نام آوری نبودند.

