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بهاره رهنما
سریال نمایش خانگی میسازد

...
تلویزیون

رئیسمرکزسیمافیلمازجزئیاتسریالهایی
به کارگردانی مهران مدیری ،حسن فتحی
و هــمــکــاری مشترک سیامک انــصــاری و
سیدجوادرضویانخبرداد.
حسین کرمی در گفتوگو با تسنیم دربــاره
توافق با مهران مدیری برای ساخت سریال
توضیح داد« :با مهران مدیری توافق اولیه بر
سرساختیکسریال 30قسمتیانجامشده
است.امیدواریماینسریالهرچهزودترمهیای
تصویربرداریوساختبشود».کرمیدرپاسخ
بهسوالیدربارههمکاریسیدجوادرضویانو
سیامکانصاریدریکسریالتلویزیونیگفت:
«سیامک انصاری و جــواد رضویان پــروژهای
تعریفکردندودرحالنگارشهستیموبرآورد
تولید آن نیز تعیین شد .نام موقت این سریال
تلویزیونی«نیوجرسی»است».

نویسنده«ازیادها رفته»:
به«معمایشاه» توهیننکردم

نویسنده مجموعه تلویزیونی «ازیادها رفته»
دربارهصحبتهایتهیهکننده«معمایشاه»،
توضیحاتیراارائهداد.
عباس نعمتی در گفتوگو با فــارس ضمن
ارائه توضیحاتی در این باره گفت« :مصاحبه
بنده هیچ ارتباطی بــا سایر سریا لهای
تلویزیون نداشته اســت .مــن از خبرنگار
پرسیدم که سریال الــف ویــژه مختصاتش
چیست؟ خبرنگار گفت که برآورد سریال الف
ویژه چیزی بین  80تا  100میلیون تومان
است .بنده هم عرض کردم که تا جایی بنده
مطلعم در حال حاضر تنها  2سریال الف ویژه
مراحل ساخت را میگذراند که یکی سریال
عظیم سلمان فارسی و دیگری سریال قرآنی
حضرت مــوســی(ع) اســت ».نعمتی تاکید
کرد« :آخرین سریال الف ویژه سازمان هم
قبل از این دو سریال ،سریال عظیم معمای
شاه بــوده است که قطعا هزینه و مراحل و
نیازهای تولید آن با سریال «از یادها رفته» که
یک مجموعه روتین معمولی است ،متفاوت
اســت امــا ساختار آن طــوری اســت که شما
تصور میکنید الف ویژه است .این در حالی
اســت که سریا لهای الــف ویــژه مختصات
خاص خود را دارند .از جمله ساخت دکور در
برهههای مختلف تاریخی و حضور بازیگران
متعدد چهره ».وی گفت« :تمام سریالها در
شورای متعدد کارشناسی برآورد و بررسی
می شوند و تفاوت بــرآوردهــا نیز ناشی از
الزامات متفاوت پروژههاست .باز هم تاکید
میکنم مصاحبه بنده با موضوع از یادها
رفته بوده و قصد توهین و نقدی به هیچ پروژه
دیگری در میان نبوده است».
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خطاهای عمدی سریال آمریکایی درباره یک فاجعه اتمی

چهره ها و خبر ها

تحریف «چرنوبیل» به روایت«نیویورکر»
گزارش و ترجمه :مصطفی قاسمیان

بازگشتمهرانمدیریبهسیما

صبا  -بهاره رهنما به زودی ساخت اولین سریال نمایش خانگی خود را با نام «دورهمی دختران صفویه» آغاز میکند .قصه این
سریال حول محور هفت شخصیت زن است که پس از گذشت سالها از دوره دبیرستان ،مجدد دور هم جمع شدند تا تئاتری را
بازسازی کنند .قرار است کارگردان دیگری هم در کنار بهاره رهنما در این پروژه حضور داشته باشد.

این روزها همهجا صحبت از «چرنوبیل» است؛ مینیسریال
پنج قسمتی شبکه آمریکایی  HBOکــه هفته پیش
قسمت آخر آن پخش و خیلی سریع ،به شدت محبوب
شــد« .چرنوبیل» به انـــداز های مخاطبان را تحتتأثیر
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بدون اختالف طبقاتی
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ترس همیشگی از گلوله؟

اولین اشتباه سریال ،نادیده گرفتن اختالف
گسترده طبقاتی از نظر اقتصادی و اجتماعی
حــاکــم در شــــوروی ســابــق اســـت .در روایـــت
«چرنوبیل» این گونه به نظر میرسد که شخصیت
«والــری لگاسوف» دانشمند هستهای و عضو
آکادمی علوم شــوروی ،همان طــوری زندگی
میکند که یک آتشنشان عــادی ساکن شهر
کوچک «پریپیات» .وضعیت خانه و زندگی
دانشمند هستهای بــه همان انـــدازه کثیف و
درهموبرهم به نظر میرسد.
یکی از نقصهای بزرگ «چرنوبیل» بدون تردید
روایت غیردقیق آن از ساختار قدرت در شوروی
سابق است .به جز معدودی سکانس ،بقیه آن
چه در سریال میبینیم ،جز کاریکاتوری احمقانه
از آن چه «واقعا» در شوروی سابق میگذشت،
نیست .مث ً
ال در قسمت 2؛ شخصیت «بوریس
شربینا» عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست،
«لگاسوف» را تهدید میکند که اگــر طــرز کار
نیروگاه را به وی توضیح ندهد ،وی را خواهد
کشت .سراسر سریال مملو از اتفاقات این چنینی
است که افــراد از ترس گلوله ،کارهایی انجام
میدهند .در حالی که این دقیق نیست .اگرچه
کشته شدن به ضرب گلوله ،اتفاق غیرممکنی
نیست اما واقعیت این است که افراد در شوروی
سابق ،به خاطر ترس از گلوله یا هیچ تنبیه دیگری
نبود که کارهای محولشده را انجام میدادند.
یکی از سکانسهای انگشتشمار «چرنوبیل»
که روابط پیچیده و عجیب قدرت در شوروی سابق
را نمایش میدهد ،در همان اپیزود اول آمده
است؛ جایی که «ژارکوف» یک دولتمرد کهنهکار
شوروی ،در شورای حکومتی منطقه سخنرانی
کوتاهی انجام میدهد .او درباره «باور داشتن»

قــرار داد که با رأی کاربران وب سایت  ،IMDBبه صدر
فهرست محبو بترین سریا لهای تاریخ رفت .میانگین
نمر های که کاربران این سایت به «چرنوبیل» داد هانــد،
عدد شگفتانگیز  9.6است .با این حال روایتی که این
مینیسریال از واقعه انفجار نیروگاه هستهای در اوکراین به

صحبت میکند و میگوید ،باید شهر قرنطینه
شود تا از انتشار اطالعات اشتباه و به وجود آمدن
شایعات جلوگیری شود .سخنرانی شورانگیز وی
در این جمع  12-10نفره ،نمایی از همه چیزی
است که در سیاست شوروی میگذشت.
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انتقادات عجیب دانشمندان

مواجهههای انتقادی شخصیتهای
دانشمند ســریــال بــا سیاستمداران،
گاهی خندهدار است! مثال در قسمت
« 3لگاسوف» میپرسد« :ببخشید،
شاید من زمان زیادی را در آزمایشگاه
گذرانده باشم یا شاید اصال احمق
باشم ،اما آیا واقع ًا همهچیز (حکومت)
ای ــن طـــوری ک ــار میکند؟
یــــک تــصــمــیــم

ادعای مایکل داگالس علیه اسپیلبرگ
مایکل داگ ــاس ادعــا کرد
خبر
اسپیلبرگ برای مخالفت با
سینمای جهان
محصوالت سرویس ،HBO
نگذاشت تا نخل طالی کن  2013به وی اهدا
شود.
به گزارش مهر ،مایکل داگالس در گفتوگویی
از احساسش پــرده بــرداشــت و ادعــا کــرد در
جشنواره فیلم کن ۲۰۱۳که وی با فیلم «پشت
چلچراغ» حضور داشت و اسپیلبرگ رئیس
هیئت داوران بود ،وی از جایگاهش استفاده
کرد تا مانع اهدای جایزه به این بازیگر شود.

داگــاس گفت« :اسپیلبرگ رئیس هیئت
داوران جشنواره فیلم کن آن سال بود و من هم
در کن حضور داشتم .شایعات حکایت از این
داشت که من بازیگر مرد منتخب برای دریافت
جایزه کن هستم اما این طور نشد چون فیلم
متعلق به  HBOیعنی یک فیلم تلویزیونی بود،
هر چند در سینما هم به نمایش درآمد».
این بازیگر گفت« :به نظرم باید از این ایده دست
بردارند؛ مخصوص ًا وقتی فیلم یکی دو هفته در
سینماها هم به نمایش درمیآید شایسته است
که با آن مثل یک فیلم سینمایی رفتار شود».

نیکی کریمی در تاز هترین تجربه خود در
زمینه کارگردانی ،قصد دارد فیلم «آتابای»
را بــســازد .فیلم نامه ایــن فیلم را هــادی
حجاز یفر نوشته اســت و
تهیهکنندگی آن نیز بر
عــهــده نــیــکــی کریمی
خواهد بود.

دست میدهد ،از لحاظ تاریخی مورد برخی انتقادات قرار
گرفته است .به تازگی مجله معتبر «نیویورکر» در مقالهای
به اشتباهات تاریخی سریال پرداخته اســت .در ادامه
مطلب ،گزیدهای از مقاله این مجله آمریکایی را در چهار
بخش میخوانید:

ناآگاهانه و خودسرانه توسط یک عضو بلندپایه
حــزب گرفته میشود و فقط خــدا مـیدانــد به
قیمت جــان چند انسان تمام مـیشــود؟» بله،
قطع ًا تصمیمات هما نطور گرفته میشد و
افراد همانطوری کشته میشدند ،اما آیا کسی
که زمان زیــادی را در آزمایشگاهش گذرانده،
این چیزها را نمیداند؟ در واقــع اگر
او نــم ـیدانــســت کــه حکومت
چطور تصمیم میگیرد ،اص ً
ال
صاحب آن آزمایشگاه نمی
شد!
در مثالی دیگر ،در قسمت
دوم« ،اولــیــانــا هــومــیــوک»
دانشمند زن که در این زمینه از
«لگاسوف» هم بدتر است ،به یکی از
مقامات حزب میگوید« :من یک
فیزیکدان هستهای
ه ــس ــت ــم .قــبــل
از ایـــن کــه تو

معاون وزیــر بشوی ،در یک کارخانه کفش کار
مـیکــردی ».او ًال که چنین دیالوگی هیچ گاه
گفته نمیشد .ثانی ًا ممکن است که یک مقام
بلندپایه حــزب کمونیست ،قب ً
ال در کارخانه
کفش کار میکرده اما این به آن معنا نبوده که او
قب ً
ال پینهدوز بوده! شاید در کارخانه کفش کار
کرده ،اما نه در کف کارخانه ،بلکه از جایی مث ً
ال
در مدیریت کارخانه شروع و در حزب کمونیست
پیشرفت کرده است.
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لیال زارع به جمع بازیگران سریال «دل»
به کارگردانی منوچهر هادی اضافه شده و
این روزها در حال بازی در این سریال است.
بعد از «ممنوعه» این دومین
تجربه حضور او در نمایش
خانگی است.

یک دانشمند همهچیزدان

بــزرگ ترین قــصـهپــردازی ســریــال امــا ،همان
وجــود شخصیت «اولیانا هومیوک» اســت که
بــرخــاف دیگر شخصیتها ،تخیلی اســت و
د ههــا دانشمندی را نمایندگی میکند که به
«لگاسوف» یاری میرساندند« .هومیوک» دقیق ًا
بر اســاس کلیشه «همهچیزدان هالیوودی»
ساخته شــده؛ بالفاصله بعد از انفجار ،سریع
متوجه م ـیشــود کــه اتفاقی صدها کیلومتر
آنطرفتر افتاده و به سرعت به سراغ حل مشکل
میرود ،برخالف انبوه حاضران در محل انفجار
که انگار ساعتها باید بگذرد تا متوجه حقیقت
اتفاق بهوقوعپیوسته شوند .به عالوه او آنقدر
حقیقتجوست که با د ههــا نفر از افــرادی که
از شــدت تشعشعات در حــال مــردن هستند،
مصاحبه میکند ،متوجه سانسور بعضی اسناد
علمی میشود و با ژر فنگری ،دقیقهبهدقیقه
متوجه ماهیت وقایع هست ،او حتی دستگیر هم
میشود اما به فاصلهای کم به جلسه مهمی که در
حضور «گورباچف» رهبر شوروی تشکیل شده،
راه مییابد! وقوع این اتفاقات محال است .در
واقع مشکل این نیست که شخصیت «هومیوک»
تخیلی است ،بلکه مسئله اصلی آن است که این
همه دانایی و تخصص تنها در یک «قصه» وجود
دارد ،نه در واقعیت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

مهدی سلطانی در گفتوگویی دربــاره
بازی در نقش شخصیت یک پدر گفته است
هر نقش پــدری که تا به حــال بــازی کرده
برایش متفاوت بوده و اگر باز
هم نقش پدر به او پیشنهاد
شود ،آن را میپذیرد.
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رضا رویگری بعد از سالها دوری از تئاتر ،در
نمایش «حسن کچل» نوشته زندهیاد علی
حاتمی و به کارگردانی امید اسدی بازی
خواهد کرد .او همچنین
قــــــرار اســـــت نــمــایــش
«ریحانه» را کارگردانی
کند.
ساره بیات دیگر به عنوان سفیر صنایع
دستی کشورمان مسئولیتی ندارد و قرار
است شخصیت دیگری جایگزین او شود.
پیش از این به عملکرد او به
عنوان سفیر صنایع دستی،
انتقاداتی وارد شده بود.
علی مسعودی تصویربرداری سریال «آخر
خط» را در ایران به پایان رسانده و برای ادامه
کاربهسوریهولبنانسفرخواهد
کرد .قرار است شش بازیگر
لبنانی به جمع بازیگران این
مجموعه اضافه شوند.
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