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مصطفی قاسمیان

وفاداری«تراژدیمکبث»بهشکسپیر

دو بازیگر نقش اصلی «تـــراژدی مکبث» ،دنزل
واشنگتن و فرانسیس مکدورمند هنرپیشههای
شاخص برنده اسکار هستند که به ترتیب در نقش
«مکبث» و «لیدی مکبث» جلوی دوربین رفتهاند و
هردوبازیهاییچشمگیردارند.روزپنجشنبهدنزل
واشنگتننامزدبهترینبازیگرنقشاولمرددرجوایز
انجمنبازیگرانآمریکاشد.
فیلم جدید جوئل کوئن ،قابهایی چشمنواز و فیلم
برداری ویژهای دارد .طراحی صحنه و نورپردازی
اثر ،آن را به یک تلهتئاتر شبیه کرده و گویی «تراژدی
مکبث» بیش از آن که یک فیلم سینمایی باشد،
تئاتری است که پیش چشم مخاطب اجرا میشود.
این فیلم  105دقیقهای که به شکل سیاه و سفید
ساخته شــده ،ریتم تندی دارد که مخاطب را به
هیچ وجه خسته نمیکند«.تراژدی مکبث» اگرچه
در گلدنگلوب مــورد توجه قــرار نگرفت ،اما نمره
فوقالعاده  88را از منتقدان متاکریتیک دریافت
کــرده اســت .این فیلم با امتیاز آیامدیب ــی 7.6
صبح دیروز در نسخهای باکیفیت منتشر شد و در
سایتهایدانلودفیلمدردسترسقراردارد.

روایت ازانتقامیکهحتمیاست

چهره ها و خبر ها

استقبال کاربران شبکههای اجتماعی از پویانمایی انتقام از ترامپ

کریم بابایی -پویانمایی «انتقام حتمی است»
یکی از آثار برگزیده ارسالی در «پویش قهرمان»
است که به انتقام از قاتالن و آمران شهادت شهید
سلیمانی میپردازد .این اثر بر اساس لوحی که
سالگذشتهباهمینعنواندرپایگاهاطالعرسانی
 KHAMENEI.IRمنتشر شده بود ،ساخته شده
است.با گذشت دو هفته از آغاز «پویش قهرمان»،
کاربران با استفاده از محتواهای ارائه شده در این
پویشتولیداتمتعددیانجامدادهوبهصفحهویژه
اینپویشارسالکردهاند.پویش«قهرمان»پایگاه
اطال عرسانی KHAMENEI.IRدرآستانهدومین
سالگردشهادتسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی
و شهدای همراه مبتنی بر بیانات حضرت آیتا...
خامنهای درباره شهید سلیمانی راهاندازی شده
است.اینپویشباهدفانتشارمحتواهایمرتبط
با رهبرانقالب اسالمی و حاج قاسم سلیمانی به
منظور استفاده و تولید محتوای هنری و استفاده
پژوهشگران و عالقهمندان از  ۱۰دی آغاز شده
اســت و تا  ۲۷دی ،سالروز سخنرانی تاریخی
رهبر انقالب در نمازجمعه سال  ۹۸ادامه دارد.
حضرتآیتا...خامنهایدردیداراخیرباخانواده
وستادسالگردشهیدسلیمانیدر 11دی،مجدد
به موضوع تقاص از قاتالن شهید سلیمانی اشاره
کردندوفرمودند«:شهیدسلیمانیماندنیاست،

نمایی از پویانمایی«انتقام حتمی است»

فیلمسینمایی«تراژدیمکبث»بهکارگردانیجوئل
کوئندیروزمنتشرشد.اینفیلممحصولپلتفرماپل
تیوی پالس ،اولین فیلم سینمایی است که یکی از
برادران کوئن به تنهایی کارگردانی میکند .کوئن
فیلم جدیدش را با وفاداری زیادی به دیالوگهای
نمایشنامه«مکبث»اثرمشهورشکسپیرساخته،در
عین حال که برای نخستین بار در یک فیلم شاخص
سینمایی،نقش«مکبث»رابهیکبازیگرسیاهپوست
دادهوازایننظروفاداریبهخرجندادهاست.
قصه«تراژدیمکبث»مشخصاست.همانماجرای
آشنایفرماندهنظامیاسکاتلندیبهنام«مکبث»که
بهتحریکهمسرش«لیدیمکبث»«،دانکن»پادشاه
اسکاتلندرامیکشدوبهحکومتمیرسد.
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تا ابد زنده است؛ آنهایی که او را شهید کردند
ترامپ و امثال او -جایشان زبالهدان تاریخ استو جــزو فراموششدگان تاریخ خواهند بــود در
زبالهدان ،اما او تا ابد زنده است؛ شهید این جوری
است و دشمنان او گم و گور خواهند شد .البته
انشاءا...بعدازآنکهتقاصدنیویشانرابدهند،
گموگورخواهندشد».
▪نگاهی به پویانمایی «انتقام حتمی است»

در ابتدای این پویانمایی ،یک ماشین کوچک
کنترل از راه دور ،با هک کــردن دوربینها به

امان از بدقولی «جیران»

شباهت قصه سریال حسن فتحی با قصه «آهوی من مارال»
پخش آن را به تاخیر انداخت؟
دیــروز صبح قــرار بــود اولین قسمت سریال
«جیران» در فیلیمو منتشر شود ،اما از انتشار
این مجموعه خبری نشد .این در حالی است که
فیلیمو تا ساعت  18دیروز و لحظه تنظیم این
گزارش ،هیچ توضیح یا خبری درباره علت این
اتفاق منتشر نکرد .مهرداد غفارزاده کارگردان
سریال «آهــوی من مــارال» از شکایت خود از
صاحبان «جیران» خبر داده و روابط عمومی
سریال حسن فتحی ،اصالحیه ساترا را علت

تاخیر در انتشار اعالم کرده است.
دیــروز مهرداد غــفــارزاده نویسنده و کارگردان
«آهویمنمارال» درگفتوگوباصبا،توضیحاتی
دربـــاره مــاجــرای اختالفش بــا حسن فتحی و
اسماعیلعفیفهبهعنوانکارگردانوتهیهکننده
«جیران» مطرح کرد .غفارزاده مدعی شد طرح
«آهــوی من مــارال» را با حسن فتحی در میان
گذاشته و از فتحی خواسته بــرای پیدا کردن
سرمایهگذار به او کمک کند و قرار بر این میشود

داخل ویالی ترامپ در ایالت فلوریدا میرود؛
جایی که او همراه با چند نفر دیگر در حال بازی
گلف اســت .سپس اپــراتــور ایــرانــی ،پیامکی به
همراه ترامپ ارسال میکند که در آن از انتقام
قطعی خون سردار شهید سلیمانی گفته شده
است .این پویانمایی  107ثانیهای سپس با سایه
یک پهپاد روی سر رئیس جمهور سابق آمریکا به
پایان میرسد .اگرچه این اثر به صورت مردمی
ساخته شده ،اما از نظر فنی کیفیت مناسبی دارد
و جذاب است .پیش از این اثر نیز در یکی دو سال
گذشته ،چند پویانمایی کوتاه با محوریت انتقام
که موضوع با عفیفه در میان گذاشته شود .این
همکاری شکل نمیگیرد و غفارزاده از ساخت
سریال«جیران»باخبرمیشود.اوبرایاطمینان
از این که سریال فتحی شباهتی به طرح او ندارد،
پیگیریهایی را انجام میدهد ،اما پیگیریها به
نتیجهنمیرسدتااینکهسال،99دوطرفدعوا
تصمیم میگیرند قضاوت دربــاره شباهتهای
دو سریال را به انجمن آیفیک (انجمن صنفی
شرکتهاوموسساتفیلمسازیایران)بسپارند.
درنهایتعفیفهملزمبهحذفشباهتهامیشود.
دیروزهمچنین صفحهرسمیاینستاگرام«آهوی
مــن مـــارال» نــوشــت ،پـیرنــگ اصلی داستان
«جیران»ازسریال«آهویمنمارال»کپیبرداری
شدهو«جیران»تازمانحذفشباهتهانمیتواند
منتشر شود.علت اصلی منتشر نشدن «جیران»

خون سردار سلیمانی منتشر شده است ،از جمله
پویانمایی  4دقیقهای درباره حمله موشکی به
پایگاه عیناالسد و حمله موشکی به پنتاگون و
مقر نخست وزیر رژیم صهیونیستی.
▪واکنشهادر شبکههایاجتماعی

این پویانمایی کوتاه با واکنشهای مثبت فراوانی
در شبکههای اجتماعی مواجه شد .گزیدهای از
اینواکنشهارادرادامهمیخوانید:
*پویانماییانتقامحاجقاسمسلیمانیکارقشنگیه
کهحالآدمروخوبمیکنه.
* قاتالن سردار شهید می دونستن که هر لحظه
ممکنه خانه شون روی سرشون خراب شه .این
پویانماییفقطبهصورتعینینشونشونداد.
* توئیتر ،پویانمایی انتقام از ترامپ رو از اکانت
سایت خــامــن ـهای.آیآر پــاک کــرد و سخنگوی
پنتاگون بهصورت رسمی بهش واکنش داد .این،
اهمیتفوقالعاده ِ
زیادموضوعرومیرسونه.
* نهضت فیلم سازی انقالب در عرصه پویانمایی
هم خوب جلو رفته .پویانمایی خیلی جــذاب و
باکیفیتی بود .به امید خدا به زودی واقعی اش
روببینیم.
* ترامپ قطعا می ترسه و این ترسش تا روز وقوع
انتقام،بسیارخوشحالکنندهاست.
در زمان مقرر هرچه باشد ،در هر صورت فیلیمو
موظف اســت که به موقع درب ــاره ایــن اتفاق به
مخاطبانیکهمنتظرتماشایسریالبودهیابرای
تماشای آن اشتراک خریداری کردهاند ،توضیح
بدهدوحقوقمشترکانرارعایتکند.پیشترنیز
نماوابهدلیلاطالعرسانیدیرهنگامدربارهعلت
تاخیر در انتشار نیمفصل دوم سریال «خاتون» با
انتقاد کاربران و حتی واکنش کنایهآمیز فیلیمو
مواجهشدهبود.
ساعت 19دیروز ساترا در بیانیهای ارتباط تعویق
«جیران» با ادعای سازندگان «آهوی من مارال» را
ردکرد.فیلیمونیزدربیانیهایجداگانه،مالحظات
و ممیزیهای دقیقهنودی ساترا را دلیل تعویق
پخش«جیران»معرفیوزمانجدیدانتشارقسمت
اولاینسریالرااولبهمنماهاعالمکرد.
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مـــهـــران مـــدیـــری در اولــیــن
همکاریاش با سعید نعمتا...
در سریال «پدر گواردیوال» بازی
کــرده اســت .حمید فر خنژاد،
امــیــرمــهــدی ژولــــه ،هنگامه
قاضیانی و مهدی سلطانی نیز از دیگر بازیگران
این مجموعه نمایش خانگیاند.
اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان»
در جمع  15نــامــزد اولــیــه در
بخش بهترین فیلم خارجی
جوایز بفتا ،حضور دارد .اسامی
نامزدهای نهایی 14 ،بهمن
اعــام میشود و مراسم اهــدای جوایز نیز 22
اسفند برگزار خواهد شد.
مهران احمدی فیلم «بیصدا
حــــلــــزون» ســاخــتــه بــهــرنــگ
دزفولیزاده را در نوبت اکران
دارد .این فیلم  23بهمن اکران
میشود و بازیگرانی مانند هانیه
توسلی ،پدرام شریفی و محسن کیایی نیز در آن
ایفای نقش کردهاند.
پژمانبازغیدربرنامه«خندوانه»
بــــرای اجـــــرای ســــری جــدیــد
«کودکشو»اعالمآمادگیکرده
است.اوضمناشارهبهعالقهاش
به این برنامه گفته  ،علت غیبت
اش در فصل چهارم برنامه صرفا بازی در سریال
«افرا»بودهاست.
پدرام کریمی با «سریالیست»
بــه تلویزیون بازگشته و پنج
شنبه ســاعــت  23:15ایــن
بــرنــامــه را روی آنــتــن دارد.
پخش «سریالیست» که به نقد
و بررسی آثار تلویزیون میپردازد ،پس از یک ماه
وقفه از سر گرفته شده است.
ژیــا شاهی با فیلم «موقعیت
مهدی» به کارگردانی هادی
حـــجـــاز یفـــر ،در چهلمین
جشنواره فجر حضور خواهد
داشت .او در این فیلم و نسخه
سریالی آن ،نقش همسر شهید مهدی باکری را
برعهده داشته است.

