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نخستین روزهای کرونا در «کمک»
اشاره :ستون «فیلم روز» که از امروز  3آبان ماه،
با معرفی محصوالت سینمایی و تلویزیونی
روز جهان ،در صفحه سینما و تلویزیون
روزنامه خراسان منتشر میشود ،در روزهای
زوج مرور (ریویو) کوتاه جدیدترین فیلمها
و سریالهای منتشرشده خارجی است و در
روزهــای فرد به معرفی برترین محصوالت
سینمایی و تلویزیونی مـیپــردازد که قرار
است در آینده نزدیک در دسترس مخاطبان
قرار بگیرد.
فیلم«کمک»بهکارگردانیمارکموندنکهحدود
یک ماه پیش منتشر شد ،محصولی از شبکه 4
تلویزیونبریتانیاستکهبابازیجودیکامربازیگر
سرشناس سریال «کشتن ایو» ،استفن گراهام و
یان هارت بازیگر مجموعه فیلمهای «هری پاتر»
در نقشهای اصلی ساخته شــده اســت .فیلم
نامهنویس اثر ،یکی از نویسندگان فیلم محبوب
«اعجوبه» ( )Wonderمحصول  2017است.
ماجرایفیلم«کمک»دربارهدخترجوانیاستکه
چند هفته پیش از شیوع کرونا در انگلیس ،در یک
آسایشگاه سالمندان به عنوان پرستار استخدام
میشود ،اما شیوع کرونا و مراقبتها و اتفاقات
مرتبط با آن ،ماجراهایی را برای او رقم میزند.
در این میان ،یک مرد حدودا  40ساله مبتال به
آلزایمر زودرس که در این آسایشگاه اقامت دارد و
همچنینمدیرآسایشگاهنقشپررنگیدرحوادث
این فیلم دارند.

فیلم «کمک» اگرچه کمی به مشکالت خانوادگی
و روحــی کاراکتر اصلی مـیپــردازد ،اما بیش از
هرچیزدربارهمصیبتهایخاصوتجربهنشدهای
است که کرونا رقم زده و نشان میدهد چطور
قرنطینه روزهای نخست کرونا در جایی مثل خانه
سالمندان،ممکناستپیچیدهوعجیبباشد.
فیلمتلویزیونی«کمک»اگرچهبرایپخشدرقالب
تلویزیون ساخته شده و از پروداکشن کمخرجتری
نسبت به آثار سینمایی برخوردار است ،اما درامی
درگیرکننده دارد که بازی خوب جودی کامر در
نقش اصلی نیز به غنای آن افزوده است .موضوع
زنده و بهروز فیلم نیز از دیگر دالیل جذابیت آن
اســت« .کمک» عــاوه بر انتشار در سایتهای
دانلود،درپلتفرمفیلیمونیزدردسترسقراردارد.

ادامه قصه ترغیب کند ،اما مقابله دختر لجباز
با پسری ثروتمند و مغرور و نزدیک شدن به او با
نقشه،تنفریکهاحتماالتبدیلبهعشقخواهد
شد« ،جزیره» را به کلیشهها نزدیک میکند.

مائده کاشیان

دیروز قسمت اول جدیدترین ساخته سیروس
مــقــدم بــه نــام «جــزیــره» در نمایش خانگی
منتشر شد .قرار است این سریال ملودرام و
پربازیگر یک شنبهها در پلتفرم فیلیمو منتشر
شود .سریال قبلی مقدم یعنی «خــواب زده»
در اپلیکیشن روبیکا منتشر شد و «جزیره»
اولین سریال اوست که از طریق سرویسهای
و یاودی منتشر م ـیشــود .در قسمت اول
این مجموعه با تعدادی از کاراکترهای قصه
و فضای کلی داستان آشنا شدیم .در ادامه
دربـــاره نقاط قــوت و ضعف شــروع «جزیره»
میخوانید.
▪ماجرایی شبیه به «جانشینی»؟

شخصیت اصلی سریال «جزیره» ،خبرنگار
جوانی به نام «صحرا» است که برای پوشش
مسابقات والیبال ساحلی در کیش به این
جزیره سفر میکند .او از همان ابتدای سفرش
متوجه میشود برای حامی مالی مسابقات
که صاحبان یک هلدینگ هستند ،امتیازهای
ویــژ های قائل میشوند و ایــن نابرابری او را
عصبانی میکند .از طرفی مخاطب شاهد
ماجرای اختالفات درون خانوادگی خانواده
«شاهنگ» بر سر جانشینی پــدر اســت .پدر
خانواده قصد دارد از مقام و منصب خود به
عنوان رئیس تشکیالت کنار برود و جانشین

ماجرای کشته شدن یک سینماگر سر صحنه فیلم
برداری یک فیلم هالیوودی که روز پنج شنبه هفته
گذشته اتفاق افتاد ،همچنان ادامه دارد .در این
اتفاق تلخ که در زمان فیلم برداری فیلم «زنگار» رخ
داد،الکبالدوینهنرپیشهشناختهشدهآمریکایی
در حالی که تصور میکرد گلوله اسلحهاش مشقی
است ،به سمت هالینا هاچینز مدیر فیلم برداری
اوکراینیتبار و جوئل سوزا کارگردان آمریکایی
این اثر شلیک کرد و باعث مرگ اولی و مجروحیت
دومیشد.
بر اساس تحقیقات تازه پلیس در این پرونده ،ظاهرا
دستیار کارگردان این فیلم ،اسلحهای پر و دارای
گلولههای واقعی را در اختیار بالدوین قرار داده و
به وی گفته که این اسلحه بیخطر است؛ در حالی

▪بازی بازیگران

او پسر خانواده «شاهنگ» با بازی امیر مقاره
است ،اما خواهر این کاراکتر به نام «ماهک» با
بازی السا فیروزآذر ،نگران انتخاب جانشین
است و از دبی به کیش سفر میکند تا در این
تشکیالت برای خودش جایگاهی دستوپا
کند .ماجرای دعوای خانواده «شاهنگ» بر سر
انتخاب جانشین پدر ،شباهتی به قصه سریال
آمریکایی«جانشینی»محصولاچبیاوداردکه
در آن جا نیز پدر قصد دارد بازنشسته شود و به
دنبال جانشینی برای خود است و رقابتهایی
بر سر تصاحب جایگاه او ،سرآغاز رخ دادن
اتفاقات سریال میشود.
▪حرکت روی خط کلیشهها؟

قصه سریال «جزیره» شخصیتهای زیادی
دارد ،بنابراین طبیعتا معرفی کامل همه

شخصیتهاکمیزمانمیبرد،اماایرادسریال
آن جاست که در قسمت اول ،تعداد زیادی
شخصیت که مخاطب چیز زیــادی از آ نها
نمیداند همزمان وارد قصه شدند ،به همین
دلیل تماشاگر در شناخت روابط کاراکترها در
قسمتابتداییقصهدچارسردرگمیمیشود.
نقطه ضعف دیگر مربوط به معرفی شخصیت
و شخصیتپردازی اســت .به عنوان مثال،
سریال«صحرا»راخبرنگاریجسورومطالبهگر
معرفی میکند ،اما او بیشتر ادای افراد جسور
را درمیآورد و میبینیم که در عمل کار مهمی
انجام نمیدهد و حتی تصمیمات و رفتارهای
احساسی و حسابنشده او نیز عجیب است.
انگیزه او برای نزدیک شدن به «شاهنگ» نیز
چندان قابل درک نیست .روی هم رفته سریال
در نقطه شروع موفق شد مخاطب را به تماشای

که گفته میشود خــود دستیار کــارگــردان نیز از
واقعی بودن گلولهها خبر نداشته است .بالدوین
که تهیهکننده این فیلم نیز است ،هنوز تحت اتهام
قضایی واقع نشده و آزاد است .دادگاه رسم ًا اعالم
کردهکهاینبازیگر 63سالهازواقعیبودنگلولهها
مطلعنبودهاست.
ماجرای کشته شدن یک سینماگر بر اثر استفاده از
گلوله واقعی به جای مشقی ،پیشتر نیز رخدادهای
تلخی را رقم زده است .برندون لی بازیگر و فرزند
بروس لی مشهور ،حدود  3دهه پیش در اتفاقی
مشابهدرسرصحنهفیلمبرداریفیلم«کالغ»هدف
اصابتگلولهقرارگرفتوکشتهشد.
جالب است بدانید در سینمای ایــران نیز وقایعی
کمابیش مشابه اتفاق افتاده است .یک سال پس

همان طور که اشاره کردیم «جزیره» سریال
پربازیگری است و هنوز تعدادی از شخصیتها
وارد قصه نشد هاند ،امــا محمدرضا فروتن،
حسام منظور ،امیر مــقــاره خواننده پــاپ و
هنگامه قاضیانی بازیگران اصلی سریال
هستند .پس از سیروان خسروی و رضا یزدانی،
امیر مقاره سومین خوانند های است که این
روزها به عنوان بازیگر در نمایش خانگی دیده
میشود.اودراولینتجربهبازیگریخودجلوی
دوربین «جزیره» رفت و نقش «شاهنگ» وارث
خانواده را برعهده دارد .مقاره در قسمت اول
حضور کوتاهی داشت و برای ارزیابی بازی او
باید تا قسمتهای بعد صبر کرد .محمدرضا
فروتن که پیش از این با سریال «مانکن» در
نمایش خانگی حضور داشـــت ،ای ـنبــار در
«جــزیــره» بــازی خوبی داشته اســت .حسام
منظور نیز پس از به شهرت رسیدن با سریال
«بانوی عمارت» برای اولینبار بدون سبیل در
«جزیره» دیده میشود و در این مجموعه گریم و
نقش متفاوتی دارد .بازی و نقش امیر کاظمی
هم یادآور نقشهای پیشین او در سریالهای
تلویزیون است .السا فیروزآذر نیز نتوانسته در
نقش دختر تشنه قدرت خانواده عملکرد موفق
و راضیکنندهای داشته باشد.

از کشته شدن برندون لی در آمریکا ،علی سجادی
حسینی بازیگر و کارگردان سینما در حالی که
مشغول تمرین برای فیلم سینمایی «خط آتش»
بهکارگردانیخودشبود،درپیاشتباهدرجای
گذاری گلوله مشقی در اسلحه ،بر اثر شلیک
گلوله سر صحنه فیلم برداری
جانباخت.کارگردانی
صحنههایباقیمانده
از این اثر را بــرادرش
فریدسجادیحسینی
انــجــام داد کــه چند سالی
استبهعنوانبازیگردرسینمایایرانفعالیت
میکند و به تازگی سریال «همسایه» را روی آنتن
شبکهسهسیماداشت.

مریال زارعــی در دومین فیلم
حسین دارابــی به نام «صورت
فلکی» ایفای نقش میکند .به
گــزارش فــارس ،فیلم بــرداری
این فیلم به تازگی در سکوت
خبری آغاز شده و بهروز شعیبی دیگر بازیگری
است که در آن حضور دارد.
فرشته صــدر عــرفــایــی از روز
چهارشنبه با فیلم «قهرمان»
کــاری از اصغر فــرهــادی روی
پــرده سینماها حضور خواهد
داشــت .این فیلم که در شیراز
جــلــوی دوربــیــن رفــتــه یــک روز قبل از اکــران
سراسری ،در این شهر به نمایش درمیآید.
حبیب دهقاننسب از امشب
سریال«سرجوخه»بهکارگردانی
احمد معظمی را روی آنتن شبکه
سه خواهد داشت .این مجموعه
قــرار بود سهشنبه هفته گذشته
رویآنتنبرود،اماپخشآنیکهفتهبهتعویقافتاد.
رضــــا داوودنـــــــــژاد بـــه جمع
بازیگران سریال «از سرنوشت
 »4اثر محمدرضا خردمندان
اضــافــه شــد .او در فصلهای
قبلی سریال حضور نداشت و
جزو بازیگران جدید آن است .داوودنژاد سریال
«پس از آزادی» را نیز آماده پخش دارد.
خــســرو احــمــدی بـــرای بــازی
در ســریــال «نــوبــت لیلی» به
کارگردانی رو حا ...حجازی
جــلــوی دوربــیــن رفــتــه .مریال
زارعی ،حمید فرخنژاد ،پردیس
احمدیه ،گوهر خیراندیش ،مهران غفوریان و نادر
فالح دیگر بازیگران این مجموعه هستند.
مرتضی امینیتبار پس از «زخم
کاری» به عنوان دومین تجربه
جــد یاش در زمینه بازیگری،
در نمایش «بانوی محبوب من»
به کارگردانی گالب آدینه بازی
میکند و با جلیل فرجاد ،نــورا هاشمی و امیر
غفارمنش همبازی میشود.
مازیارمیریدرواکنشبهاعتراض
طرفدارانپرسپولیسبهسکانس
ُکریخوانیهواداراناستقاللو
پرسپولیسدرقسمتدومسریال
«خــســوف» ،ضمن عذرخواهی
نوشتهقصدوغرضیدرکارنبودهاست.

