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فیلم روز

چهره ها و خبر ها

«افسون»رنگارنگخانوادهکلمبیایی

سارا بهرامی چهارشنبه هفته
جاری با قسمت پایانی سریال
«حــرف ـهای» ساخته مصطفی
تــق ـیزاده در نمایش خانگی
حضور دارد .این سریال پس
از «ساخت ایران  »2و «کرگدن» ،سومین تجربه
حضور او در نمایش خانگی بود.

پویانماییسینمایی«افسون»()Encantoمحصول
 2021آمریکاازمهمترینپویانماییهایسالاست
کهازشانسفراوانیبرایدریافتاسکاربهترینفیلم
پویانماییبرخورداراست.
این فیلم را استودیو انیمیشن والت دیزنی تولید
کرده که از مهم ترین استودیوهای انیمیشنسازی
دنیاستودرسالهایاخیرنیزساختآثارشاخص
وپرفروشیچون«منجمد«،»2شیرشاه»«،زوتوپیا»،
«موآنا»« ،رالــف خرابکار» و ...را در کارنامه دارد.
نویسندگی و کارگردانی این اثر ،بر عهده جرد بوش
و بایرون هوارد دو تن از نویسندگان و کارگردانان
«زوتوپیا» و کریس اسمیت از دیگر همکاران آنها
در دیزنی بوده است .آنها در سال  2016برای
«زوتوپیا»اسکاربهترینپویانماییسالرابردند.
«افسون»باداستانیغیراقتباسی،دربارهیکدختر
به نام «میرابل» است که بر خالف دیگر اعضای
خانوادهکلمبیایی«مادریگال»،هیچقدرتجادویی
نــدارد و مایه ناامیدی آنهاست .او در عین حال
که مهربان اســت و خــانــوادهاش را بسیار دوست
دارد اما به انــدازه دیگران جدی گرفته نمیشود.
«میرابل»متوجهمیشودکهقدرتجادوییخانواده
«مادریگال» در خطر است و امکان دارد از بین برود
بنابراینبرایمحافظتازآنتالشمیکند.
صداپیشگان اثــر ،شامل بازیگران اهل آمریکای
جنوبی نظیر استفانی بیتریز و ماریا سسیلیا بوترو
است و مالوما خواننده مشهور کلمبیایی نیز در
نخستین تجربه صداپیشگی خود ،گوینده یکی از
شخصیتهایاصلیاینفیلمبودهاست.

این فیلم بیش از هرچیز درباره مفهوم خانواده است
و با فضایی شــاد ،موسیقیهای سرگرمکننده،
ریتمی تند و داستانی که گاه تنه به ملودرام میزند،
بهشکلیمتفاوتبهمعنایخانوادهوچالشهایآن
میپردازد .فضای کلی اثر شباهتهایی قابل توجه
به«کوکو»محصول 2017پیکساردارد.پویانمایی
 102دقیقهای «افــســون» ،با داستانی غیرقابل
پیشبینی و خالقانه ،از برترین پویانماییهای سال
 2021است که نقدهای مثبت فراوانی دریافت
کردهاستوبانمرهمتاکریتیک،76ازمحبوبترین
آثار سال در قالب پویانمایی به شمار مـیرود .این
فیلم در عین حال با امتیاز آیامدیبی  ،7.3اغلب
تماشاگرانرانیزراضیکردهاست.
پویانمایی «افسون» حدود دو ماه پیش منتشر شده
است و هماکنون در پلتفرم فیلیمو و سایتهای
دانلود،دردسترسقراردارد.

مصطفی قاسمیان

کمی کمتر از چهار مــاه پیش ،پیمان جبلی
با حکم رهبر انقالب به عنوان رئیس جدید
سازمان صداوسیما منصوب شد .بر اساس
آن چه در حکم او آمــده ،یکی از وظایف این
سازمان در دوره جدید ،ایجاد فضای امید و
نشاط در فضای عمومی کشور است« :رسانه
ملی ،دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی
و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با
امواج خصمانه تحریف و تفتین و آسایشگاهی
برایبهرهمندیچشمودلهمگانازجلوههای
زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید
و نشاط در فضای عمومی کشور اســت ».با
ایــن حــال بــا گذشت چهار مــاه از ایــن حکم،
تغییر چندانی در فضای آنتن از این نظر دیده
نمیشود.
▪برنامههای شب عید چه بود؟

دیــروز سالروز تولد حضرت زه ــرا(س) و روز
زن بود که به عنوان یکی از مهم ترین اعیاد
مــذهــبــی مــا ایــرانــیــان شــنــاخــتــه م ـیشــود.
طبیعتا انتظار میرفت شبکههای تلویزیون
نیز به عنوان مهم ترین خروجی رسانه ملی و
شاخصترین خروجی رسانهای کشور ،این
مناسبت را به شکلی ویژه گرامی بدارند و عالوه
بر برنامههای نشاطآور در روزهــای معمول،

در این روز به نحوی خاص به پراکندن امید و
نشاط بپردازند .این در حالی است که نگاهی
به خروجی برنامههای سیما در شنبهشب و
همچنین روز یک شنبه ،چنین اتفاقی را نشان
نمیدهد .شبکههای اصلی سیما نظیر یک،
دو ،سه و پنج با ویژهبرنامههایی کلیشهای
به استقبال ایــن مناسبت رفتند که تنها نام
«ویژهبرنامه» را یدک میکشیدند ولی هیچ
نشانی از یک برنامه «ویژه» را نداشتند .در این
برنامههابهگونهایتکراری،باحضوریکمجری
ثابت ،گفتوگوهایی با شماری از چهرههای
شناختهشده خصوصا بازیگر و خواننده انجام
شد و البه الی آن ،چند خواننده به اجرای برنامه
پرداختند؛برنامههاییکهگاهحتیزندهنیست
و تولیدی است .نه مجریان چهرههایی ویژه
به شمار میآیند ،نه مهمانان خاصی دعوت
میشوند و نــه گفتوگوهایی متفاوت رقم
میخورد .شنبهشب شبکه یک برنامه «درجه
یک» را که در غیاب «فرمول یک» علی ضیا برای
شب یلدا و اعیاد تدارک دیده است ،با اجرای
نیما کرمی و زینب زارع روی آنتن برد ،شبکه2
مهمانان «در انتهای الوند» و «دست در دست»
را متناسب با روز زن انتخاب کرد و شبکه 3نیز
«چراغانی» با اجــرای احمد نجفی را که ویژه
اعیاد پخش میکند ،روی آنتن داشت .شبکه5
نیز برنامه جدیدی به نام «مهربانو» را روی آنتن
برد .زهرا سعیدی ،رابعه مدنی ،ساالر عقیلی و
سوسن مقصودلو از جمله هنرمندانی بودند که
در این شب ،مهمان شبکههای مختلف بودند.

امیر جعفری از  23بهمن با
فیلم «آیــنــده» بــه کارگردانی
امیر پورکیان روی پرده سینما
حضور خواهد داشت .این فیلم
سال  98ساخته شده و از دیگر
بازیگران آن پانتهآ بهرام ،کامبیز دیرباز و نیما
شعباننژاد هستند.
عصر شنبه و صبح و ظهر یک شنبه نیز البه الی
برنامهها ،مولودیخوانیهای کوتاه مطابق
روال قبل روی آنتن شبکههای تلویزیون رفت.
▪ 4ماهکمنیست

همه آن چــه گفته شــد ،در حــالــی اســت که
سریالهای این روزهــا نیز فضای کلی طنز و
شادی ندارد« .بعد از آزادی» در شبکه یک پر از
دعوا و درگیری است« ،نوار زرد  »2در شبکه2
ماجراهای پلیسی را دنبال میکند و «برف
بیصدامیبارد»درشبکه، 3ملودراماجتماعی
استکهخانوادهسوژهقصه،هنوزباغمازدست
دادنوالدینشاندستوپنجهنرممیکنند.در
این میان تنها «پالک  »13سریال عصرگاهی
شبکه 3اســت که فضایی طنز دارد ،اگرچه

همان نیز با کیفیت ساخت پایین ،انتظارات را
از فضای نشاطآفرین آنتن برآورده نمیکند .به
نظر میرسد در دوره جدید رسانه ملی هنوز در
برهمانپاشنهقبلمیچرخدوآنچهبرایشاد
کردنخروجیتلویزیوننیازاست،تولیدوپخش
نمیشود.ایندرحالیاستکهدراینچهارماه
گذشته از حکم رهبر انقالب برای جبلی ،طبعا
برنامههای گوناگونی میتوانست به مرحله
پخش برسد یا حتی سریالهایی در مراحل
پایانیباشد.بدیهیاستکهطرحهایمتعددی
از سریالهای طنز و برنامههای نشاطآفرین و
کمدی در اختیار شبکههای سیما یا سیمافیلم
استوممکناستبعضیحتیبهمرحلهنگارش
فیلم نامه نیز رسیده باشند اما این که هنوز روی
آنتننرفتهاند،جایسؤالوتأملدارد.

▪غیبت سوالبرانگیز محمدرضا فروتن

مائده کاشیان

سریال «جزیره» اثر سیروس مقدم دیروز در
قسمت  14به پایان رسید و پایان ناگهانی
آن ،واکنش منفی مخاطبان ایــن مجموعه
را به دنبال داشــت .قصه سریال در حالی
بــه آخــر رسید کــه مــاجــراهــای جــدیــدی آغــاز
شــده بــود و سرانجام هیچ کــدام از اتفاقات
مشخص نشد .بدتر ایــن که طبق پیگیری
خــراســان از روابـــط عمومی فیلیمو ،قــرار
نیست فصل دوم این مجموعه ساخته شود و
قصه «جزیره» در همین نقطه ،ناتمام مانده
است.
▪فصل دومی در کار نیست

در قسمتهای اخیر دیدیم که اختالف بر سر
پول و قدرت ،خانواده «شاهنگ» را در معرض
فروپاشی قــرار داد و دشمنی اعضای گروه
«شاهنگ» با یکدیگر به اوج رسید« .صحرا
صــراف» نیز بــرای تالفی کــاری که «ارشــد»
و خانواده او در حقش کردند ،برنامههایی
داشــت .او همچنین با خواندن نوشتههای
پدرش ،به سرنخهایی درباره مرگ مشکوکش
رسید .در حالی که قصه تازه به اوج رسیده و
گرههای جدیدی در داستان ایجاد شده بود،
قسمت  14به عنوان قسمت پایانی فصل
اول «جزیره» اعالم شد و این در حالی است
که مشخص شده فصل دومی در کار نخواهد
بود.

▪شکست پروژه کارگردان خوشسابقه

ســیــروس مقدم کــارگــردان «جــزیــره» ،تــا به
حال سریا لهای پرمخاطبی برای تلویزیون
ساخته و آثارش معموال مورد توجه بود هاند.
منوچهر محمدی تهیهکننده سریال نیز جزو
تهیهکنندگان باسابق ه سینماست« .جزیره» در
گروه بازیگران نیز از چهرههای شناختهشده
زیادی مانند اکبر زنجانپور ،محمدرضا فروتن،
هنگامه قاضیانی و میترا حجار استفاده کرده
بود .با وجود این در شروع سریال مشخص شد
که نمیتوان چندان به موفقیت آن امیدوار
بود« .جزیره» در ادامه هم ناامیدکننده پیش
رفت و در انتها نیز به پایانی رها شده و ناتمام
ختم شد .بیشتر بازیگران سریال نیز یکی
از ضعیفترین باز یهایشان را به نمایش
گذاشتند .پس از سریال «خــــوا بزده» که
انتشار ناقص آن باعث شد نیمهتمام بماند،

حاال دومین شکست متوالی مقدم در نمایش
خانگی با «جزیره» رقم خــورده اســت .گاف
عجیب چند هفته قبل در تدوین سریال نیز
که وایرال شد ،نشان از تولید باعجله و بدون
حساسیت و وسواس این مجموعه داشت.

شخصیت «شاهد شاهنگ» با بازی محمدرضا
فروتن یکی از شخصیتهای اصلی سریال
«جزیره» بود .این شخصیت تا قسمت هشتم
در قصه حضور داشــت و پس از آن به دلیل
مخفیکاریهایش و به خطر انداختن منافع
و موقعیت «ارشد» ،به نیویورک فرستاده شد
تا از گروه «شاهنگ» دور بماند و تنبیه شود،
به این ترتیب فروتن در شش قسمت پایانی
سریال حضور نداشت .غیبت این بازیگر در
نقش یکی از شخصیتهای مهم سریال ،اتفاق
عجیبی بود که شائبه جدایی او را از مجموعه
به وجود آورد .در هفتههای اخیر نیز استوری
کنایهآمیز شادی مختاری بازیگر نقش «صحرا»
و اظهارنظر او درباره این که بازیگر نقش «ارشد»
را نمیشناخته ،حاشیههایی را در فضای
مجازی به وجود آورد .به نظر میرسد فضای
حاکم بر تولید این سریال پرستاره نیز چندان
عادی نبوده است.

پــیــمــان جــبــلــی در جلسه
هماندیشی مدیران سازمان
سینمایی بــا هــدف افــزایــش
تعامالت دو ســازمــان ،گفته
از خــــوانــــدن بــعــضــی فیلم
نامههایی که در دولــت قبل مجوز گرفتهاند
حیرتزده شدهاست ،چه برسد به این که ساخته
شوند.
بهروز افخمی در تحویل سریال
«رعد و برق» طبق موعد مقرر،
خلف وعده کرده است .روابط
عــمــومــی شبکه در پــاســخ به
سخنان افخمی دربــاره پخش
نشدن سریال نوشته است قرار بوده سریال تا
ابتدای دیماه تحویل داده شود.
محمد بــحــرانــی بــا اشــــاره به
خــاطــره خــوب از همکاری با
برنامه «رنگین کمان» ،نوشته
«پــنــگــول» بـــرای او بــا صــدای
هومن حاجیعبداللهی معنا
دارد .به تازگی حاجیعبداللهی بر سر مالکیت
این عروسک با تلویزیون دچــار اختالف شده
بود.
مهرانه مهین تــرابــی از فــردا
ساعت  ،16با بازپخش سریال
«اگــه بابام زنــده بــود» کــاری از
همایون اسعدیان به آ یفیلم
م ـیآیــد .ایــن ســریــال بــا بــازی
سیامک انــصــاری ،پرویز فالحیپور و اشکان
خطیبی محصول سال  83است.
علی اوجی در برنامه رادیویی
«پــرانــتــز بــــاز» دربـــــاره فیلم
«خــائــنکــشــی» اثـــر مسعود
کیمیایی و از آث ــار حــاضــر در
جشنواره فجر گفته قصه آن در
سالهای  30و  31میگذرد و نگاهی به ماجرای
ملی شدن صنعت نفت دارد.

