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جدیدترین پوآروی سینما
به قسمت دوم می رسد

...

جهان متحرک
ماری و گل جادوگر

خالصه داســتان :فیلم
داســتان دختــر جوانی
به نــام «ماری» اســت که
گل اســرارآمیزی را پیدا
میکندوآنگلمیتواند
به او قدرتهای جادویی
بدهد .مــاری به وســیله
ایــن گل میتواند به یک
جادوگــر تبدیــل شــود
امــا ایــن جــادوی او تنها
یک شــب ادامــه خواهد
کارگردان :
داشت.
هیروماسایونبایاشی
دربــاره فیلــم :پــس از
شرکتسازنده:
اعــام بازنشســتگی
استودیوپونوک(ژاپن)
«هایائــو میازاکــی»
سالساخت:
ِ
بــزرگ صنعت
اســتاد و
پویانمایــی ژاپــن ،بعد از
2017
ساخت آخرین اثرش در
فروش :
ســال آینده ،این ســؤال
 29میلیوندالر
دایم مطرح میشــود که
میازاکیبعدیچهکسی
است؟ آیا باید در اســتودیوی خود استاد« ،جیبلی» به دنبال
آن گشت یا یک اســتودیوی دیگر ژاپنی قد علم خواهد کرد.
بسیاری «هیروماسا یونبایاشی» را که سالها در استودیوی
میازاکیبودهوتقریب ًادرتماممهمترینفیلمهایایناستودیو
نقش داشته به عنوان جانشین میازاکی معرفی میکردند.
اما یونبایاشــی پساز ســاخت دو فیلم موفق «دنیای مخفی
آریاتی»و«وقتیمارنیآنجابود»ازاستودیوجیبلیجداشدو
بهاستودیوپونوکپیوست.
با این حال ،جدا شــدن یونبایاشی از اســتودیوی میازاکی را
نباید نقطه پایان کاری این انیماتور ژاپنی دانســت« .ماری و
گل جادوگر» (اولیــن فیلم پساز جدا شــدن از جیبلی) یک
فانتزیکودکانهچشمنوازاستکههمهمانفضاوصمیمیت
استودیویجیبلیرایدکمیکشدوهممقدارینگاهمدرنبه
آنافزودهاست.طراحیشخصیتهایفیلمشباهتزیادی
به فیلم «دنیای مخفی آریاتی» دارد ،بــا این تفاوت که به نظر
میرسدازقیدوبندهایکالسیکجیبلیرهاشدهاست.همه
اینها نشاندهنده ظهور یک اســتودیوی جدید و تأثیرگذار
در آینده است ،اســتودیویی که شاید برای بهتر شدن باید در
داستانپردازیهایش تجربه بیشــتری کسب کند« .ماری و
گلجادوگر»کهداستانیهریپاترگونهدارد،اقتباسیاست
ازکتاب«جارویکوچک»نوشته«ماریاستیوارت»نویسنده
بریتانیاییکهسالهاپیشودردهه 70میالدینوشتهاست.
نقطهضعف«ماریوگلجادوگر»همینانتخابنامتناسبو
ناتوانی فیلمنامهنویس در توسعه فضای کتاب برای نمایش
روی پرده اســت« .جاروی کوچک» برای تبدیلشدن به یک
اثر سینمایی بیشتر یک داســتان بلند است که هنوز به رمان
تبدیلنشدهاستوشخصیتهایآنچنانکهبایدسینمایی
نیســتند .با این حال «مــاری و گل جادوگــر» از نظر فانتزی،
صحنههــای عجیبوغریــب و گرمــای شــخصیتهایش از
معروفترینانیمههایژاپنیچیزیکمندارد.اگرازتماشای
اینفیلملذتبردهاید،اینپویانماییهاهماحتما ًالبرایشما
جذابباشد:زندگیمخفیآریاتی(،)2010وقتیمارنیآن
جابود(،)2014قلعهمتحرکهاول()2004

6.7 / 10

آیسینما-بهدنبالاکرانفیلم«قتلدرقطارسریعالسیرشرق»بهکارگردانیکنتبرانا،استودیوفاکسازهماکنونپیشتولیددنبالهایناثررابراساس
رمانمعروفآگاتاکریستیآغازکردهاست.فیلمنامهنویساینفیلم،اینروزهامشغولنگارشاقتباسیجدیداز«مرگروینیل»استکهاحتما ًالدرسال
 2018ساختهشود«.قتلدرقطارسریعالسیرشرق»کهبابودجه 55میلیوندالرساختهشده،درکمترازدوهفتهگذشته 150میلیوندالرفروختهاست.

راهنمایمحبوبترینسریالهای2017
چندسالیاستکهباقدرتگرفتنشبکههای
تلویزیونــی و حضــور غول هــای اســتریم،
سریال های تلویزیونی گوی سرگرمی سازی
را از سینما ربوده اند و بیشــترین مخاطبان را
به خود جلب کرده انــد .در ســال  2017هم
این روند ادامه داشــت و شــاهد ظهور «هولو»
به عنوان جدیدترین وب سایت استریم بودیم
تا به «نتفلیکس» و «آمازون» بپیوندد و به یکی
از اصلیترین ســازندههای ســریال در جهان
تبدیــل شــود .یکــی از ویژگی های ایــن موج
جدید سریال ســازی ،تولید آثار نســبت ًا کوتاه
استکهبرخالفآثارتلویزیونیترکیه،بهجای
آن که در  100یا  200قســمت تولید شوند،
بیشتر شبیه فیلم های چندساعته هستند8.
ســریالی که در ادامه دربارهشان میخوانید،
تقریبــ ًا همگی  10قســمت یــا کمتــر دارند و
شــاید مجموع هر فصل شــان به  10ســاعت
نرســد .در این مطلب بــه گــزارش برترینها،
با فهرســت محبوب ترین ســریال های ســال
 2017شــبکههای تلویزیونــی جهان ،آشــنا
می شــوید که همگی نمره هایی باالتر از 8در
وب ســایت  IMDBاز مخاطبــان گرفته انــد.
توضیح ضــروری آن که در این فهرســت ،تنها
ســریالهایی مورد توجه قرار گرفته که اولین
فصلشان در سال 2017پخش شده است.

آقایمرسدس
8.1:IMDB
یک تریلر روان شناسی سریالشده ،براساس
رمانی از اســتیفن کینگ ،نویســنده مشهور
آمریکایی .داســتان از این قرار اســت که یک
خــودروی مرســدس بــه صــف آدم هــای در
جســت وجــوی کار می زنــد .کارآگاه مامــور
تحقیق موفق نمیشود قاتل را دستگیر کند.
بعد از ســال ها و زمانی که کارآگاه بازنشسته
شــده ،قاتــل بــرای آزار ایــن پیرمرد و شــاید
کشــاندنش بــه وادی افســردگی و جنــون و
حتی خودکشــی ،بــا او تماس می گیــرد و او
را تحریک می کنــد .این قاتل بــرای خودش
پیچیدگی هــای روانی خاصــی دارد .گرچه
از منظر خارجی یک پســر جــوان مضطرب و
منزوی عادی و کاری به نظر می رســد .فصل
اول «آقای مرسدس»  10قسمت دارد.

دشمنی
8.6:IMDB
«دشمنی» در فصل اول خود رقابت بین بت
دیویس و جــوآن کرافــورد دو بازیگر قدیمی
دنیای سینما را هنگام تهیه فیلمی در سال
 ،1962دراماتیــزه می کند .فصل دوم این
سریال قرار اســت رابطه بین پرنسس دایانا
و همســرش چارلز جورج را روایت کند .این
سریال بازیگران خوب زیادی مانند جسیکا
لنگ ،ســوزان ســاراندون و جودی دیویس
دارد« .دشــمنی» را شــبکه  FXتهیــه کــرده
است و هر فصل این سریال در هشت قسمت
روایت می شود.

لژیون
8.5:IMDB

سرگذشتندیمه
8.6:IMDB
کتاب «سرگذشــت ندیمه» نوشــته مــارگارت
اتوود بســیار مشــهور اســت و جزو کتابهای
توصیهشدهدرفهرستهزارکتابیاستکهباید
قبلازمرگبخوانید.حاالاینکتابارزشمند
در ژانــر درام ،توســط  Huluبــه یــک ســریال
تلویزیونیبسیارجالبوقابلتأملتبدیلشده
است 10.قسمت فصل اول این سریال پخش
و ســریال برای فصل دوم تمدید شــده اســت.
داستاندرکشوریتخیلیدرآیندهاینزدیک
روایت میشود که در آن بعد از دگرگونیهای
سیاسیومصائبزیستی،آزادیهایفردیو
اجتماعیمحدودشدهاست.

دروغهایکوچکبزرگ
8.6:IMDB
زندگــی ســه زن و خانواده هایشــان در
کالیفرنیــا باطــن آشــفته تری از آن چــه
خانه های پاکیزه و سبک زندگی شان نشان
می دهد ،دارد .عجیب است که به خانه های
چند میلیــون دالری و ماشــین های لوکس

شــخصیت های «دروغ های کوچک بزرگ»
نگاهــی بیندازیــم و از خودمــان بپرســیم
«این هــا دیگر چه جــور مشــکالتی دارند؟»
اما زندگــی آن ها مدام به خاطــر دروغ های
روزمره ای که به خودشــان ،دیگران و حتی
بچه هــا می گوینــد ،دگرگــون می شــود.
«دروغ هــای کوچــک بــزرگ» ســریالی
ســرگرم کننده و در عیــن حال روشــنگرانه
است ،داســتانی معمایی دارد ،اما معمایی
که بر سفیدپوستان ثروتمند و لوکیشن های
خیره کننده متمرکز است؛ یک مینی سریال
با گروه بازیگران درجــه یک و خرده پیرنگی
متقاعدکننــده .پخــش ایــن ســریال هفــت
قسمتی به اتمام رسیده است.

تابو
8.6:IMDB
در بحبوحه تالش آمریکا برای اســتقالل از
بریتانیــا« ،جیمــز دیلینی» بعــد از مرگ پدر
بــه انگلیــس برمی گردد تــا امپراتــوری پدر
را احیا کنــد که در ایــن میان باید بــا رقبای
قدرتمندی مثل دولت و شرکت هند شرقی
رقابت کند .بازیگر شــاخص این سریال تام
هاردی است .البته سریال بازیگر خوب کم
نــدارد .مایــکل کلــی (داگ اســتمپر «خانه

پوشــالی» ) و جاناتــان پرایــس (اســپاروی
«بــازی تاج وتخــت» ) هــم در ایــن ســریال
درخشــان بازی می کنند .اما خب ،بیش از
همه این تــام هاردی اســت که عالــی بازی
می کند .این سریال هشــت قسمتی توسط
شــبکه یک  BBCتهیه و پخــش و برای فصل
دوم ،تمدید هم شده است.

شکارچیذهن
8.8:IMDB
«شــکارچی ذهــن» جدیدتریــن ســریال این
فهرســت اســت که کمتر از یک مــاه از عرضه
آن می گذرد .داستان این ســریال درباره دو
مأمور افبیآی است که بعد از چند بازجویی
از قاتــان زنجیره ای به برخی شــباهت های
ایــن گونــه جنایت ها پــی می برنــد و تصمیم
می گیرند با تحقیقــی روان کاوانــه ،الگویی
بــرای جنایت های آن هــا پیدا کنند تــا بتوان
قتل های بعدی قاتالنی را که هنوز دســتگیر
نشــده اند ،پیش بینــی کــرد .مضمــون تــازه
این ســریال و موضــوع روان شناســی حاکم
بر «شکارچی ذهن» برگ برنده این مجموعه
 10قسمتی است« .نتفلیکس» این سریال را
تهیه و بالفاصله با موفقیــت فوق العاده اش،
فصل دوم را تمدید کرده است.

ایــن ســریال کــه بر اســاس کمیک هــای
مــارول ســاخته شــده و بخشــی از دنیــای
ســینمایی مجموعــه  X-Menاســت ،روی
شــخصیت «دیویــد هالــر» تمرکــز دارد کــه
بــه عنــوان یــک بیمــار شــیزوفرنی تشــخیص
داده شــده کــه تظاهــر می کنــد بیمــاری
روانــی دارد ،امــا واضــح اســت او چیــزی
فراتــر از انســان و در حــال گســترش و
نیرومنــد کــردن قــدرت تخیــل اش اســت.
ایــن ســریال را هــم شــبکه  FXتهیــه کــرده
اســت« .لژیــون» هــم ماننــد «دشــمنی» در
هــر فصــل ،هشــت قســمت دارد.

 13دلیلبرایاینکه
8.4:IMDB
« 13دلیل برای این که »...بر اساس رمانی
نوشــته «جی اشــر» برای نتفلیکس ساخته
شده است .داستان این سریال درباره «کلی
جنسن» و «هانا بیکر» است .هانا خودکشی
می کنــد و بعــد از خودکشــی اش نوارهای
کاستی از او پیدا می شــود که حاوی دالیل
خودکشــی او هســتند .او در  13نــوار ،بــه
 13نفر دربــاره دالیل خودکشــی اش گفته
اســت .فصل اول ســریال موفق بوده و قرار
اســت فصــل دوم آن هــم در ســال 2018
پخش شود.

...

تلویزیون

«رادیو شب» ضابطیان روی آنتن رفت
فارس  -برنامه تلویزیونی «رادیو شــب» که توســط منصور
ضابطیان و محمد صوفی و با ســبکی مشــابه برنامه موفق
«رادیو هفت» طراحی شــده است ،از دوشــنبه شب پخش
خود را آغاز کرده اســت .گــروه برنامه ســاز «رادیو شــب»،
هدف اصلی ایــن برنامه را ایجاد آرامش در ســاعات پایانی
شــب اعــام کرده انــد .موســیقی های محلــی ،قصه های
اقوام مختلــف ایرانی در کنــار متن خوانی هــای معمول و
سبک های مختلف موسیقی موضوع برنامه «رادیو شب» را
تشکیل می دهد .هر چند که بخش بیشتری از موسیقی ها
به موسیقیهای محلی اختصاص داده میشود .این برنامه
به تهیه کنندگــی و کارگردانی مشــترک منصور ضابطیان
و محمد صوفی ،شــنبه تا پنج شــنبه ســاعت  23از شــبکه
شما پخش می شــود .مجریان این برنامه رشــید کاکاوند،
احسان محمدی ،سجاد افشاریان ،محمد بحرانی ،شاهین
شرافتی ،ایمان سرورپور و منصور ضابطیان هستند.

سوله مدیریت بحران از «خندوانه»
پس گرفته شد
ایســنا  -دو مجموعه از پایگاه هــای مدیریت بحران شــهر
تهران که به فعالیت هــای متفرقه اختصــاص یافته بود ،به
ماموریت اصلی خود بازگشت .پایگاه های مدیریت بحران
در نواحی تهران با اهداف متنوع از جمله ذخیره اقالم امداد
و نجات ،آموزش شــهروندان ،محل استقرار ستاد مدیریت
بحــران نواحی و مــوارد مشــابه در این حوزه احداث شــده
است که طی سال های گذشــته تعدادی از آن ها در اختیار
فعالیت هــای متفرقه قرار گرفتــه و پس از طــرح انتقادها و
مصوبه شــورای شــهر تهران بایــد صرفــا در ماموریت های
تعریف شده فعال شوند .بر همین اســاس ،پایگاه مدیریت
بحران منطقه 2که در اختیــار برنامه تلویزیونی «خندوانه»
شبکه نسیم قرار گرفته بود ،طی روزهای اخیر از سوی ستاد
مدیریت بحران منطقه 2پس گرفته شــد و به طور رسمی از
ادامه فعالیتهای متفرقه آن جلوگیری شد.
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