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سینمای جهان

احتمالمجددتعویقاکران
«جیمزباند»
انتظار می رود ،اکران بیست و پنجمین قسمت از
سری فیلم های «جیمز باند» بار دیگر به دلیل ادامه
شرایطکروناییبهچندماهبعدموکولشود.
به گــزارش ایسنا« ،زمانی برای ُمــردن نیست» که
بیست و پنجمین قسمت از سری فیلمهای اکشن
«جیمز باند» است ،اولین فیلم مهم استودیوهای
فیلمسازیبودکهدرواکنشبهبحرانجهانیکرونا
تاریخاکرانخودراازآوریل ۲۰۲۰بهنوامبر۲۰۲۰
تغییر داد و پس از آن بار دیگر اعالم شد این فیلم
درنهایت در آوریل ۲۰۲۱در سینماها رونمایی می
شود .با ادامه روند شیوع ویروس کرونا در بسیاری
از نقاط جهان ،تعطیلی سینماها در برخی ایاالت
آمریکا به ویــژه دو بــازار بــزرگ سینمایی نیویورک
و لسآنجلس و همچنین عرضه واکسن کرونا با
سرعتیکمترازانتظار،پیشبینیمیشودچندین
فیلم مهم سینمایی که در صف اکران قرار دارند ،بار
دیگردستبهتغییرتاریخعرضهعمومیخودبزنندو
فیلم«ماربیوس»اولینقطعهایندومینوبودکهتاریخ
اکرانخودرابهاکتبر ۲۰۲۱تغییردادو«زمانیبرای
مردننیست»نیزاحتماالاینمسیررادرپیشبگیرد.
گفته می شود به احتمال فراوان قسمت جدید فیلم
«جیمز باند» در پاییز  ۲۰۲۱اکــران خواهد شد،
اگرچه کمپانی  MGMاین خبر را هنوز به صورت
رسمی تایید نکرده است .سال گذشته گمانهزنی
هاییدربارهاحتمالفروشحقاکرانفیلم«زمانی
برای ُمردن نیست» به سامانه های نمایش آنالین به
ارزش ۶۰۰میلیوندالرنیزمطرحشد.

سریال «آوای باران»

کارگردان کره ای برنده جایزه اسکار و نخل طالی
کن به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره ونیز
 ۲۰۲۱مشخصشد.
بهگزارشصبا،بونگجونهوکارگردانفیلم«انگل»
بهعنوانرئیسهیئتداورانهفتادوهشتمیندوره
جشنواره ونیز انتخاب شد .این برای اولین بار است
که یک فیلم ساز کره ای ریاست جشنواره ونیز را
برعهده می گیرد .بونگ جون هو هیچ گاه با فیلم
هایش در جشنواره ونیز حضور نداشته است .او در
سال  ۲۰۲۰با فیلم «انگل» توانست جایزه اسکار
بهترین فیلم سال را ببرد و به عنوان یک فیلم ساز
خارجی،رکوردنزدیکبه ۱۰۰سالهتاریخاسکاررا
بشکند.وی درسال ۲۰۱۹برایفیلم«انگل»برنده
جایزهنخلطالیکننیزشدهبود.
کــارگــردان سرشناس کــره ای در واکنش به این
انتخاب گفت افتخار می کند که این سمت را در
جشنوارهایباچنینقدمتبرعهدهدارد.
هفتاد و هشتمین دوره جشنواره ونیز بین روزهای
یکمتا یازدهمسپتامبر ۲۰۲۱برگزارمیشود.

سریال «ملکه گدایان»

بونگجونهو رئیسداورانونیزشد

چهره ها و خبر ها

مائده کاشیان

از زمانی که خبر ساخت دومین سریال حسین
سهیلیزاده در نمایش خانگی به نام «ملکه
گدایان» منتشر شد و پس از انتشار تصاویر و
تیزر سریال ،پیشبینی میشد این مجموعه
شباهتهایی به سریال تلویزیونی «آوای باران»
که این کارگردان سال  92ساخته بود ،داشته
باشد و اکنون پس از انتشار دو قسمت از «ملکه
گــدایــان» ،شباهتهایی واضــح میان این دو
مجموعه دیده میشود .جالب این جاست که
شبکه آیفیلم دقیقا همزمان با انتشار «ملکه
گدایان»،تصمیمگرفته استبازپخشمجموعه
«آوای باران» را روی آنتن ببرد و این سریال هم
اکنون از تلویزیون نیز در حال پخش است.
▪جعل هویت بچه پولدارها

مهمترین شباهت داستان «ملکه گدایان» با
«آوای باران» ،جعل هویت یک جوان ثروتمند
به جای یکی از اعضای باند تکدیگری است.
در «آوای بــاران» دختربچهای به نام «بــاران»
که پدرش تاجر داروست ،طی اتفاقاتی از پدر
دور میماند و فرار از خانه باعث میشود میان
کودکان بیسرپرست که در خیابانها گدایی
میکنند ،بــزرگ شــود و خــانــواده و آشنایان
خود را گم کند .در سریال «ملکه گدایان» هم
«البرز» تنها پسر خانواده «شمس» سالها در
آلمان درس خوانده و او نیز مانند خانواده خود
وضعیت خوبی دارد ،اما پس از بازگشت به
ایرانباافرادیمواجهمیشودکهادعامیکنند
هویتواقعیاوشخصدیگریاستکهخانواده
و ثروتی نــدارد و از کودکی به عنوان یک بچه

بیسرپرست در میان گروهی از تکدیگران
بــزرگ شده اســت .هنوز معلوم نیست که آیا
«البرز» فرزند واقعی خانواده «شمس» است یا
خانوادهسرپرستیاورابرعهدهگرفتهاند،امادر
هر صورت جعل هویت «باران» و «البرز» موضوع
مشترک قصه هر دو سریال است .شغل پدر این
دو کاراکتر هم مشابه یکدیگر است .همان طور
که گفتیم «طاها» در حوزه تجارت دارو فعالیت
میکرد و «خسرو» نیز داروساز است.
▪توطئه خانوادگی و فامیلی

در سریال «آوای بــاران» ،یک توطئه فامیلی
و خانوادگی باعث شد «بــاران» آواره شود و
سروکارش با گرو ههای تکد یگری بیفتد.
هرچند «ب ــاران» خــودش از خانه فــرار کرد،
اما خــواهــرزاده پــدرش یعنی «نــادر» با بازی
ســام درخشانی و همسرش «زیــور» با بازی
الهام چرخنده ،قبل از فرار او تصمیم داشتند
«بــاران» را از خانه و زندگی خــودش فراری
دهند و اسم و اثری از او باقی نماند ،بنابراین
برای بازگشت او به خانه کاری نکردند و گم
شدن او را به نفع خودشان دیدند .در سریال
«ملکه گدایان» هم شاهد سناریوی مشابهی
هستیم و مادر «البرز» و وکیلش طبق انگیزهای
که بعدا روشن خواهد شد ،تصمیم گرفتهاند
نقشهای برای انکار وجود «البرز» بچینند .در
این سریال هم پای توطئه خانوادگی در میان
اســت .مــادر «البرز» با همدستی «پارسا» با
بازی فرزاد فرزین که خودش را وکیل خانواده
«شمس» معرفی کرد ،هویت واقعی «البرز» را
انکار و وانمود کرد فرزندی ندارد .در «آوای
باران» ،انگیزه «نادر» و «زیور» تصاحب اموال
پــدر «بـــاران» یعنی «طــاهــا» بــود ،باتوجه به

ثروت خانواده «شمس» در «ملکه گدایان» نیز
احتماال انگیزه حذف «البرز» ،مالی خواهد
بود.
▪متهمان بیگناه و دوری از ایران

در قسمت دوم سریال «ملکه گدایان» متوجه
شدیم «البرز» در  15سالگی طی یک اتفاق به
ظاهر قتل که به گفته این شخصیت احتمال
دارد صحنهسازی بوده باشد ،قاتل شناخته
و توسط پــدرش ،قاچاقی به آلمان فرستاده
میشود و دیگر نمیتواند به ایــران برگردد.
پیش از این در سریال «آوای باران» ،از سناریوی
مجرم شناخته شدن «طاها» طی یک اتفاق و
دور ماندن اجباری او از ایــران استفاده شده
بود .رقیبان «طاها» در تجارت دارو ،به علت
درستکاری او و به خطر انداختن منافعشان،
برایش پاپوش درست کردند و با جاسازی مواد
مخدر در وسایلش ،باعث شدند او که برای سفر
کاری به ترکیه رفته بود ،زندانی و به حبس ابد
محکوم شود .در «ملکه گدایان» هم طی اتفاق
مشابهی« ،البرز» از ایــران و خانوادهاش دور
مانده است.
یگری
▪باندهای تکد 

زاویه دیدی که حسین سهیلیزاده در سریال
«ملکه گدایان» به متکدیان داشته نیز مشابه
همان نگاهی است که در «آوای باران» به این
موضوع داش ــت .در «آوای بـــاران» کودکان
بیسرپرست به دستور شخصی به نام «شکیب»
به خیابانها فرستاده میشدند تا گدایی کنند.
در مجموعه «ملکه گدایان» نیز به باندهای
تکدیگری پرداخته شده است و جوانی به نام
«افرا» کودکان را مدیریت میکند .البته «افرا»

خودعضویازاینبانداستوسردسته،شخص
دیگری اســت .فضای خــانـهای که کودکان
در آن نگهداری میشوند و روابــط افــراد هم
سریال «آوای باران» را در ذهن مخاطب تداعی
میکند .هرچند که «افــرا» به انــدازه «بــاران»
مظلوم نیست ،اما مانند او با بچهها مهربان
است و همکاری با این باند ،باعث نشده است
آن قدر سنگدل شود که بچهها را صرفا به چشم
وسیلهای برای کسب درآمد ببیند .به عنوان
مثال در قسمت دوم دیدیم که اجازه نمیدهد
بچهها به دستور یکی از اعضای باند بدون
این که صبحانه بخورند سر کار بروند و آنها را
کتک نمیزند .تقابل او با یکی دیگر از اعضای
باند که زن بدجنسی به نام «کوکب» است نیز
بیشباهت به تقابل «باران» و «آفرین» همسر
«شکیب» نیست.
▪آغاز ماجراها از ترکیه

کشور ترکیه یکی دیگر از اشتراکات هر دو
سریال است .در مجموعه «آوای باران»« ،طاها»
برای انجام کاری به ترکیه سفر کرد و بخشی از
قصه در آن جا گذشت .او در این کشور دستگیر
و سپس زندانی شد .در سریال «ملکه گدایان»
هم خانواده «البرز» و «ســارا» در این کشور با
یکدیگر دیدار کردند و قرار بود مراسم عروسی
آنها در آن جا برگزار شود که با شنیدن خبر
سکته کردن پدر «البرز» مراسم عروسی به هم
خورد و همگی به ایران برگشتند .هیچ کدام از
بازیگران سریال مشترک نیستند ،اما ابتدا قرار
بود سام درخشانی که در «آوای باران» حضور
داشت در این سریال بازی کند که به دلیل بازی
در «خوب ،بد ،جلف» انصراف داد و فرزاد فرزین
جایگزین او شد.

احتمالاکرانهایمحدودبرایمردمدرجشنوارهفجر
مدیر روابطعمومی سیونهمین جشنواره
فیلم فجر در گفتوگوی برخط با برنامه «شهر
فرنگ» شبکه خبر در خصوص فرایند اعالم
فیلمهای راهیافته به جشنواره و نحوه داوری
آثار توضیحاتی را ارائه داد.
بــه گـــزارش ستاد اطــا عرســانــی جشنواره
فیلم فجر ،مسعود نجفی در بخشی از این

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

برنامه به صورت برخط روی خط آمد و گفت:
« 110فیلم متقاضی حضور در جشنواره
بــودنــد کــه در زمــان مقرر ثبتنام کــردنــد و
در نهایت  62فیلم توسط دبیرخانه اعالم
شــد ».وی متذکر شد« :فیلمها با آییننامه
جشنواره مورد بررسی قرار گرفت و داشتن
پــروانــه ســاخــت سینمایی نکته مهمی در
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ارزیابی بود .بیشتر فیلمها به دلیل نداشتن
پروانه ساخت سینمایی حذف شدند .سال
تولید و این که هیئت انتخاب سال گذشته
فیلم را دیــده باشند یا نه از مــوارد ارزیابی
بود ».مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر
ادامه داد« :داوران از  22دی مشغول دیدن
فیلمهایی هستند که د یسـیپــی آ نهــا به

جشنواره رسیده است .پیشبینی میشود
اگر شرایط مهیا شود و ستاد کرونا اجازه دهد
حدود  20فیلم برای اصحاب رسانه و صاحبان
آثار به نمایش درآید ».وی در پایان گفت« :اگر
هما نطور که دبیر جشنواره هم مطرح کرد
امکان سومی مهیا شود ،اکران محدود برای
مردم هم خواهیم داشت».

ابراهیم حاتمیکیا همزمان
بــا آغـــاز فیلم بـــــرداری فیلم
«شمش طــا» به کارگردانی
فرزندش یوسف حاتمیکیا ،در
پشت صحنه آن حضور داشته
است .مسعود کرامتی و مریم سعادت بازیگران
این فیلم به تهیهکنندگی ابراهیم حاتمیکیا
هستند.
افسانه بایگان در موزه سینما
حضور یافته و تاریخ شفاهی
او دربــــاره دوران کــودکــی و
نــوجــوان ـی ،ورود بــه سینما،
عالقه به شعر و بــازی در فیلم
ها و سریالها ،ضبط شده است .تاریخ شفاهی
آزیــتــا حاجیان نیز در ایــن پـــروژه ضبط شده
است.
مهدی پاکدل امسال با فیلم
«تــــارا» بــه کــارگــردانــی کــاوه
قــهــرمــان ،در جــشــنــواره فجر
حضور خــواهــد داش ــت .او در
این فیلم که سال  99ساخته
شده ،با همسرش رعنا آزادیور ،سروش صحت
و نازنین فراهانی همبازی بوده است.
هـــومـــن بــــرقنــــورد ســریــال
ِ
«داد س ــت ــان» ساخته مسعود
د هنــمــکــی را در نــوبــت پخش
دارد و به زودی با این سریال
به تلویزیون میآید .او به زودی
با مسابقه «شام ایرانی» اثر سعید ابوطالب نیز در
نمایش خانگی دیده میشود.
بــهــزاد رحــیـمخــانــی بــه جمع
بــازیــگــران ســریــال «بوتیمار»
ساخته علیرضا نجفزاده اضافه
شد .نجفزاده در گفتوگو با
فــارس ،ضمن اعــام ایــن خبر
خاطر نشان کرده است که تعدادی بازیگر بومی
و مازندرانی در سریال حضور دارند.
مــریــم مــومــن بـــرای بـــازی در
ســریــال «هــمبــازی» ک ــاری از
ســـروش مــحــمــدزاده ،جلوی
دوربین رفته و در این سریال
با کامران تفتی ،دیبا زاهدی و
حسین مهری همبازی شده است .این مجموعه
ویژه نوروز  1400تولید میشود.

