
گروه سینما و تلویزیون - تدوین و صداگذاری فیلم سینمایی »کوزوو« 
به کارگردانی میثم هاشمی طبا پایان یافت.

تدویــن و صداگذاری فیلم ســینمایی »کــوزوو« )KOZOVO( به 
کارگردانی میثم هاشــمی طبا و تهیه کنندگی حســن کالمی که چندی پیش 
در ژانر کمدی و بر اســاس فیلمنامه ای از میثم هاشــمی طبا ســاخته شده، به 

پایان رسید.
ســهراب خسروی تدوین و آرش قاسمی صداگذاری این فیلم را انجام 

داده اند.
کــورش تهامی، فرهاد آییش، روشــنک گرامی، حمید ابراهیمی، هومن 
شاهی، ســیاوش چراغی پور، مریم سعادت، بهرام ابراهیمی، بیوک میرزایی، 
امید روحانی و بهاره کیان افشــار با حضور گوهر خیراندیش و بهناز جعفری 

بازیگران فیلم سینمایی »کوزوو« هستند.
در خالصه داســتان ایــن فیلم آمده اســت: معدنچیــا میگن: هرچی 
بیشــتر دنبال الماس بگردی، کمتر پیداش می کنی. به عقیده اونا، الماســه که 
 آدمشــو پیدا می کنه. اونه که تصمیم میگیره دســت کی بیوفته و رو انگشــت 

کی بشینه...

تدوین و صداگذاری »کوزوو« به پایان رسید

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون- بهرنگ 
ملک محمدی مدیر گروه فیلم و سریال 
شــبکه دو، گفت: شــبکه دو سیما در 
مجموع تا تابســتان ۱۴۰۱ تولید شش 
سریال جدید در قالب ۱۸۵ قسمت )به 
جز نگارش ســریال های جدید( را در 

دست تولید دارد.
مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه 
دو در ادامــه خبر بــاال افزود: هر چند 
یکی، دو پروژه به دلیل درگیری عوامل 
با کووید ۱۹ دچار توقف موقت شدند، 
اما در حال حاضر به جز سریاِل در حال 
پخش »در کنار پروانه ها«، چهار سریال 
در حال تصویربرداری اســت که این 
تعداد سریال در مجموع ۱۴۰ قسمت 

را شامل می شوند. 
در کنــار ایــن مجموعه ها، ۱۵ 
قسمت سریال نوروزی و ۳۰ قسمت 
سریال رمضانی را می توان اضافه کرد 
که ۱۸۵ قســمت تا تابســتان ۱۴۰۱، 
تدارک ویژه گروه فیلم و سریال برای 
عالقمندان به فیلم و سریال خواهد بود.
ملــک محمــدی در توضیــح 
سریال های در حال تصویربرداری این 
شبکه گفت: »نوار زرد ۲« به تهیه کنندگی 
محمدرضــا شــفیعی و کارگردانی 
ســروش محمدزاده در ۳۰ قســمت، 
»از سرنوشت ۴« به تهیه کنندگی علی 
اکبر تحویلیان و کارگردانی محمدرضا 
خردمندان در ۵۰ قسمت، »شب بیدار« 
به تهیه کنندگی علی مهام و کارگردانی 
رضا ابوفاضلی در ۳۰ قســمت و »تب 

و تاب« به تهیه کنندگی مهدی شفیعی 
و کارگردانی داریوش مختاری در ۳۰ 
قســمت از جمله سریال های در حال 

تصویربرداری این شبکه است.
وی در ادامــه درباره زمان پخش 
این سریال ها بیان کرد: پیش بینی شده 
»نوار زرد ۲« آذرماه به پخش برسد. »از 
سرنوشــت ۴« با ۵۰ قسمت زمستان، 
»شــب بیدار« و »تب و تاب« هم مقرر 
اســت بعد از رمضان ۱۴۰۱ در جدول 
پخش ســریال های این شــبکه قرار 
بگیرند. بــرای نوروز و رمضان ۱۴۰۱ 
نیز دو ســریال را در نظر گرفته ایم که 
به زودی مشــخصات کامل آن اعالم 

خواهد شد.
ملک محمدی افــزود: در حوزه 
نگارش محمدمهدی عســگرپور در 
حال نــگارش یک اثر جدیــد به نام 
»برای او« اســت کــه در گروه فیلم و 
سریال شــبکه دو تولید خواهد شد و 
به محض فراغت ایشان از پروژه هایی 
که در دســت دارند، تولید این سریال 
را نیز آغاز خواهیم کرد. سامان سالور 
 نیــز نــگارش یک اثر دیگــر را پیش 

می برد.
وی ادامــه داد: »بچه مهندس ۵« 
به عنوان یکــی از پروژه های مطرح و 
شاخص شبکه دو نیز در حال نگارش 
است که با تهیه کنندگی سعید سعدی 
و کارگردانی علی غفاری ســال آینده 
به تولید خواهد رسید. »مهیار عیار« به 
تهیه کنندگی بهروز مفید نیز یک پروژه 

تاریخی و وزین اســت کــه در دوره 
صفویه می گذرد و در حال برنامه ریزی 

هستیم تا به تولید نزدیک شود.
او بیان کرد: خانواده محور بودن 
سریال ها، در نظر داشتن معرفی سبک 
زندگی صحیــح اســالمی- ایرانی، 
پرداختن به مسائل خانواده ها و جوانان 
و ... از جملــه ویژگی هــای دیگر این 
سریال هاست. هر شبکه ای به صورت 
استاندارد نیاز دارد ۸ تا ۹ سریال جدید 
در ســال تولید کند که شبکه دو نیز در 
این راستا همین تعداد تولید را تا کنون 

برنامه ریزی کرده است.
تلویزیون؛ ســکوی پرش 

هنرمندان جوان و کاربلد
وی افزود: گروه فیلم و ســریال 
شــبکه دو ســیما در کنار به کارگیری 
هنرمندان پیشکسوت، روی ظرفیت 
جوان تلویزیون در حال سرمایه گذاری 

اســت. در این راســتا رضا ابوفاضلی 
از جملــه  و داریــوش مختــاری 
کارگردان هایی هستند که هر چند در 
زمینه کارگردانی فیلم های تلویزیونی و 
نویسندگی دارای تجارب ارزشمندی 
هستند، اما به طور مشخص کارگردانِی 
اولین سریال شان را در شبکه دو سیما 

تجربه می کنند.
ملک محمدی ادامــه داد: بانیپال 
شومون، ســامرند معروفی و ... نیز از 
جمله بازیگران جوانی هســتند که با 
توجــه به تجربه ای که در آثار مختلف 
تصویری کســب کرده انــد، به عنوان 
شــخصیت اصلی ســریال های »نوار 
زرد ۲« و »در کنار پروانه ها« با پروژه ها 
همــکاری می کنند. در ســریال های 
نوروز و رمضان شبکه هم به کارگیری 
ظرفیت های جوان در دستور کار قرار 

دارد.

وی اضافــه کرد: ایــن عوامل و 
بازیگران ســال ها تجربــه در کارنامه 
کاری خــود دارند، اما باید در نقطه ای 
مورد اعتماد بیشــتر قرار گیرند. تولید 
سریال های مختلف در شبکه نمایش 
خانگی باعث به کارگیری بسیاری از 
عوامل شده و اینجاست که تلویزیون 
باید زایش پیوســته نیرو های کارآمد 
خود را داشــته و به سرمایه گذاری بر 
نیرو های جوان تمرکز ویژه ای داشــته 

باشد.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو 
تاکید کرد: همه چهره های مهم سینما و 
تلویزیــون یک نقطه ورود به آثار مهم 
تصویری داشته اند. قطعا در پروژه ای 
به آن ها اطمینان شده و این ها تبدیل به 
سرمایه های تلویزیون شده اند. سینما، 
نمایش خانگی و تلویزیون ســه بازار 
مهم برای به کارگیری نیرو های کاربلد 

اســت. اما نکته قابل توجه این است 
که یکــی از آورده های مهم تلویزیون 
کادرسازی به مفهوم وارد کردن عوامل 
جوان است، همان طور که بسیاری از 
چهره های معروف ســینما و نمایش 
خانگی نیز سکوی پرش شان تلویزیون 

بوده است.
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن 
تلویزیون نباید از این وظیفه ذاتی خود 

یعنی پــرورش نیرو های جوان غافل 
شــود و هر ساله به صورت مستمر به 
کشف و معرفی این استعداد ها بپردازد. 
شبکه های مختلف هم این رویکرد را 
دارند و در شــبکه دو به طور مشخص 

این اتفاق پیگیری می شود.
توضیــح  در  ملک محمــدی 
بیشــتر این مســاله افزود: در سریال 
»از سرنوشــت« سه فصل قبلی را هم 
محمدرضا خردمنــدان به عنوان یک 
کارگردان جــوان کارگردانی کرد که 
با اســتقبال ویژه مخاطب روبرو شد. 
در این مجموعه دارا حیایی، کیســان 
دیباج، مونا کرمی، فاطیما بهارمســت 
و سایر بازیگران جوان این سریال نیز 
به عنوان اولین حضور جدی خود در 
سریال های تلویزیونی به خوبی دیده 
شــدند. فصل جدید این سریال نیز با 
وجود بیمــاری کرونا و تعطیلی های 
موقت پــروژه، بدون کمترین تغییری 
روانــه آنتن خواهد شــد و پیش بینی 
می کنــم که فصل متفــاوت و زیبایی 

خواهد شد.
مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه 
دو در پایان یادآور شــد: یکی دیگر از 
اقدامات این گروه توجه به اســتفاده از 
بازیگران بومی هر اســتان است. اگر 
پروژه ای لوکیشــِن شهرستان دارد و 
در استان های مختلف تصویربرداری 
می شــود حتما از بازیگــران بومی آن 

استان در آن سریال استفاده می کنیم. 
این مساله برای ما بسیار اهمیت 
دارد که از ظرفیت های بومی هر استان 
در حوزه سریال سازی استفاده کنیم و 
این اتفاق در پروژه های این شــبکه که 
نمونه اخیر آن سریال »در کنار پروانه ها« 

بوده، رخ داده است.

از شبکه دو سیما روی آنتن می رود؛

تولید شش سریال جدید تا 
تابستان ۱۴۰۱  

شبکه دو سیما در مجموع تا تابستان ۱۴۰۱ تولید شش سریال جدید را در دست تولید دارد.

گــروه ســینما و تلویزیون - 
مروری بــر بهترین فیلمهــا در ژانر 

تاریخی خواهیم داشت.
سکوت

مارتیــن  کارگــردان: 
اسکورسیزی

بازیگران: انــدرو گارفیلد، 
لیام نیسن، آدام درایور

آمریکا،   ،۲۰۱۶ محصــول: 
تایوان، مکزیــک، ژاپن، ایتالیا و 

انگلستان
امتیــاز ســایت IMDb به 

فیلم: ۷.۲ از ۱۰
امتیــاز در ســایت راتــن 

تومیتوز: ٪۸۳
تقابــل مین مذهبــی وارداتی با 
سنت های خشک یک جامعه محیطی 
فراهم می کند تا اسکورســیزی بساط 
همیشگی جان سختی انسان ها در برابر 
پس زدن شــدن توسط یک جامعه را 
پهن کند. او این بار و بر خالف همیشه 
آمریکای محبوبش را ترک کرده و سری 
به ســرزمین مرموز ژاپن در زمان های 
گذشــته زده و سرنوشت کشیشی را 
بازگو کرده که سعی دارد استاد و مراد 
ناپدید شده ی خود را پیدا کند. در این 
میان ایمــان او و میزان توانایی اش در 
برابر شــکنجه های اطرافیان به چالش 
کشیده می شود و از او تصویر مسیحایی 
در شــرق دور می سازد چرا که مجبور 
است جنایت یک حکومت خودکامه 
در برابر هم کیشــان خود را ببیند و دم 
نزند مبادا که جان کســی در خطر قرار 

بگیرد.
محیط و تاریــخ منحصربه فرد 
کشور ژاپن زمینه ی مناسبی برای خلق 
فضایی پر از سوتفاهم مهیا می کند اما 
آنچه که فیلم را تبدیل به اثری غیرقابل 
پیش بینی می کند در یک ســوم پایانی 
اتفاق می افتد. جدال میان قداست فرو 
ریخته ی مراد در چشــم مرید سبب 
می شود تا هم شخصیت اصلی به درکی 
جدید از زندگی برسد و هم تصمیمی 
سرنوشت ساز بگیرد که شخصیت او را 

در دل داستان متجلی می کند.
اینکه در فیلمی از اسکورسیزی 
چند نمای درخشان وجود داشته باشد 
حداقل کاری اســت کــه از او انتظار 
داریم اما سیر تسلسل نماهایی سکوت 
چنان هوش ربا اســت که تماشــای 
بی وقفه ی فیلــم را تبدیل به تجربه ای 
خوشایند و دل پذیر می کند. همان طور 
که شخصیت های فیلم به معبود خود 
باور دارند، مخاطب هم آگاه است که 

فیلم سازی قدر هدایت آنچه که تماشا 
می کند را در اختیار دارد بنابراین خود 
را به دست او می سپارد و اسکورسیزی 
هم تماشاگر را از این اطمینان دل سرد 
نمی کند. البته که بازی سه بازیگر اصلی 
فیلم هم قابل اعتنا است. اندرو گارفیلد، 
لیام نیســن و آدام درایور خوب از پس 
نقش های خود برآمده اند. به ویژه اندرو 
گارفیلد که با این فیلم از بلوغ خود در 

حرفه ی بازیگری خبر می دهد.
»دو کشــیش جــوان از اروپا به 
ســمت ژاپن حرکت می کنند. عصر 
حکمرانی خانــدان توکوگاوا در ژاپن 
اســت و ایــن به معنای بســته بودن 
فضای کشــور و بدبینی نسبت به هر 
چه غیر ژاپنی ست. در چنین شرایطی 
دو کشــیش جوان به دنبال استاد خود 
می گردند که سال ها پیش به ژاپن سفر 
کرده تا به تبلیغ مســیحیت بپردازد اما 

ناگهان ناپدید شده است …«
گالدیاتور

کارگردان: ریدلی اسکات
بازیگران: راسل کرو، واکین 

فینیکس
محصــول: ۲۰۰۰، آمریکا و 

انگلستان
امتیــاز ســایت IMDb به 

فیلم: ۸.۵ از ۱۰
امتیــاز در ســایت راتــن 

تومیتوز: ٪۷۷
داســتان گالدیاتــور ربطی به 
واقعیــت ندارد اما آنچه که روایت این 
جنگ ساالر باســتانی را برای مخاب 
امروز جذاب می کند، داستان سرراست 
و گیرای آن اســت. داستان مردی که 
بزرگترین مشکالت هستی هم کمر او 
را خم نمی کند و عشــق بی پایان او به 
خانواده اش انگیزه ی وی را برای گرفتن 
انتقام و برقراری عدالت در کشورش 
افزایش می دهد. در چنین شــرایطی 
تقابــل میان خیر و شــر از جنبه های 
شخصی فراتر می رود و به سرنوشت 

یک ملت دربند گره می خورد.
حضور راســل کــرو در قالب 
نقش اصلی و واکین فینیکس در نقش 
شخصیت شرور فیلم، تماشای فیلم را 
لذت بخش می کند اما ریدلی اسکات 
هم خوب می داند چگونه از بازیگران 
مهمش در مقابل دوربین استفاده کند. 
تقابل این دو در میدان نبرد کلوســئوم 
بهترین قسمت فیلم را می سازد و این 
سکانس امروزه به سکانسی نمادین در 
سینمای قرن حاضر تبدیل شده است.

عالوه بر تمام موفقیت های فیلم، 
گالدیاتور موفق شــد یــک ژانر مرده 
را دوبــاره احیا کند؛ ژانری موســوم 
به »شمشــیر و صندل« کــه در دوران 
سینمای کالسیک آمریکا جایی ثابت 
میان تولیدات عظیم هالیوودی داشت 
و امروز کم تر خبری از آن میان فیلم ها 
اســت. گرچه ممکن است این نام به 
گوش شما ناآشــنا به نظر برسد ولی 
قطعا چندتایی از آن ها را دیده اید. ژانر 
شمشیر و صندل اشاره به فیلم هایی دارد 
که قهرمانان آن صندل به پا می کنند و در 
میدان نبرد شمشیر به دست می گیرند 
و داستان آن هم در دوره های تاریخی 
باستانی می گذرد؛ این سینما به همین 
سادگی قابل شناسایی است. به عنوان 
نمونه فیلم تروی هم در همین دســته 
قرار می گیرد. دیگر سکانس ماندگار 
فیلم توصیف قهرمان داستان از خانه ی 
خود است. جایی که همسر و فرزندش 
در آن زندگــی می کردنــد و ماننــد 
گندم زاری در دل یک باد فرح بخش در 
ذهن شخصیت اصلی ثبت شده است. 
البته نباید از موسیقی درخشان هانس 
زیمر به این راحتی گذشــت. موسقی 
متنی کــه مخاطب را دســت خوش 
احساســات خواهــد کــرد. »پس از 
پیروزی ارتش ژنرال ماکسیموس در 
برابر هجومیان، پادشــاه روم باستان او 
را به حضور می پذیرد تا نکته ی مهمی 
را بازگو کند. پادشاه ماکسیموس را به 

عنوان جانشــین خود انتخاب می کند 
چــرا که به فرزند خود اعتمادی ندارد 
اما فرزند پســر پادشاه از نقشه ی پدر 
باخبر می شــود و بعد از درگذشــت 
پدرش دستور دستگیری ماکسیموس 
را صادر می کند. حال او باید مانند یک 
گالدیاتور در میدان مبارزه برای حفظ 

جان خود تالش کند …«
دارودسته ی نیویورکی

مارتیــن  کارگــردان: 
اسکورسیزی

بازیگران: دنیل دی لوییس، 
لئوناردو دی کاپریو، لیام نیسن

محصول: ۲۰۰۲
امتیــاز ســایت IMDb به 

فیلم: ۷.۵ از ۱۰
امتیــاز در ســایت راتــن 

تومیتوز: ٪۷۳
احساس آمیخته به عشق و نفرت 
مارتین اسکورســیزی نسبت به شهر 
نیویورک آن قدر پیچیده است و دست 
از ســر او برنمی دارد که سر پیری او را 
مجبور می کند که تاریخ آن را هم روایت 
کند. داســتان زمانی که افراد قدیمی تر 
ساکن این شهر خود را جز بنیان گذاران 
می دانستند و دیگران را هجومیانی که 
خانه و زندگی آن ها را اشغال کرده اند. 
در چنین شرایطی مهاجران تازه رسیده 
به این شهر باید برای حفظ زندگی خود 
دست به مبارزات خونینی علیه ساکنان 
قدیمی تر بزنند. این داســتان خونین 
هنوز هــم در جهان معاصــر کاربرد 
دارد و بایــد یکــی از دالیل عالقه ی 
اسکورســیزی بــه روایــت آن را در 
همین موضوع جستجو کرد؛ هنوز هم 
مهاجرانی که برای به دست آوردن یک 
زندگی بهتر خانه و کاشــانه ی قدیمی 
خود را رها کرده اند و به کشوری دیگر 
مهاجــرت می کنند، مورد آزار و اذیت 
ساکنان آن کشور قرار می گیرند و این 

مسأله ای جهان شمول است.
اسکورســیزی بســتر را طوری 

می چیند که داســتان بــه روایت یک 
انتقام پیوند بخورد و طرف دوم بعد از 
سال ها جستجو برای گرفتن انتقام پدر 
از هزارتویی پر ماجرا بگذرد. سکانس 
حمام خون ابتدای فیلم که دشــمنی 
دو طرف درگیر را بدون پرده پوشــی 
نمایان می کند از بهترین سکانس های 
درگیری در قرن حاضر اســت و البته 
برای تماشــای این حجــم از خون و 
خونریزی به کمی شــجاعت هم نیاز 

است.
حضور درخشان دنیل دی لوییس 
در نقش آنتاگونیســت داستان پرده ی 
سینما را تسخیر کرده و اجازه نمی دهد 
مخاطب به جای دیگری به جز او نگاه 
کند. تقابل او با لئوناردی دی کاپریوی 
جوان نشــان از آن دارد که دی کاپریو 
هنــوز راه درازی تا تبدیل شــدن به 
بازیگــری بزرگ پیش رو دارد. اتفاقی 
که امروزه افتاده اســت اما در آن فیلم 

او شانسی در برابر دی لوییس ندارد.
دی لوییس برای جــا افتادن در 
نقش بیــل قصاب مدتــی را در یک 
مغازه ی قصابی به شاگردی پرداخت 
و در تمام طــول مدت فیلم برداری با 
لهجه ی غلیظ نیویورکی حرف می زد. 
همه ی این ها باعث شــد تا او با وجود 
اینکه در نقش شــخصیت اصلی فیلم 
نیســت، نامزد جایزه ی اسکار بهترین 
بازیگــر نقش اول مرد شــود. با دیدن 
فیلم شــما هم تصور خواهید کرد که 
او نقش اصلی است و نه کس دیگری.

»فیلــم با جدال میــان بومیان به 
رهبــری بیل قصــاب و ایرلندی های 
مهاجر به رهبری کشــیش والن آغاز 
می شود. در نبرد ابتدایی بیل و یارانش 
پیروز می شــوند و والن می میرد. حال 
سال ها از آن اتفاق گذشته و پسر والن 
از کانون اصالح و تربیت آزاد می شود 
و به نیویورک باز می گردد تا انتقام مرگ 

پدر را بگیرد …«
لینکلن

اســتیون  کارگــردان: 
اسپیلبرگ

بازیگران: دنیل دی لوییس، 
سالی فیلد، تامی لی جونز

محصول: ۲۰۱۲، آمریکا
امتیــاز ســایت IMDb به 

فیلم: ۷.۳ از ۱۰
امتیــاز در ســایت راتــن 

تومیتوز: ٪۸۹
اســتیون اســپیلبرگ تصویری 
عارف مســلک از آبراهام لینکلن ارائه 
داده و دنیــل دی لوییس در نقش این 
مهم ترین رییس جمهور آمریکا خوش 
درخشــیده اســت. لینکلن این فیلم 
همان قــدر که در خلــوت خود مانند 
مرشــد و پیر دیری به کمال رســیده 
زندگی می کند در صحنه ی سیاســت 
اهل عمل اســت و برای رســیدن به 
نتیجــه ی مطلوب به دنبــال بهترین 
راه می گــردد و گاهی برای رســیدن 
به دســتاوردهای بزرگ، دســت به 

معامالت کوچک هم می زند.
دســتاورد او در عرصه سیاسی و 
اجتماعی آن قدر درخشــان است که 
اسپیلبرگ به عنوان فیلم سازی مومن 
به ارزش های کشورش حتما در دوران 
فیلم سازی خود سراغ او برود. می دانیم 
که لینکلن رهبر کشور آمریکا در یکی 
از سخت ترین دوران خود بوده است. 
از طرفی جنگ داخلی در جریان است 
و ایالت های کنفدرات جنوبی به دنبال 
جدایی و تجزیه طلبی هستند و از سوی 
دیگر آبراهام لینکلن تالش دارد تا هر 
طور شــده قانون ضد برده داری را به 

تصویب برساند.
چنین فضایی جان می دهد برای 
ساختن فیلمی که قهرمانش همچون 
پادشــاهی باســتانی هم در صحنه ی 
سیاســت می تازد و هم به سربازانش 
انگیــزه ی نبــرد جانانــه می دهد، اما 
اســپیلبرگ از این تصویر دور شده و 
سعی کرده درونیات این مرد را بکاود. 

خلوت های او مهم ترین قسمت های 
فیلم را می سازد و قامت خمیده ای که 
بازیگر به وی بخشــیده مکمل همین 
نگاه اســپیلبرگ به قهرمان داستانش 

شده است.
برگ برنــده ی اصلی فیلم بدون 
شــک بازی دنیل دی لوییس در نقش 
آبراهام لینکلن اســت. لوییس یکی از 
بهترین بازی های عمر خود و هم چنین 
یکی از بهترین بازی های قرن جدید را 
در همین فیلم ارائه داده اســت اما این 
قضیه زمانی مهم می شود که بدانیم فیلم 
آن چنان بر محور شخصیت اصلی خود 
می گردد و بر آن متمرکز است که فقط 
کافی اســت کمی پای بازیگر بلغزد تا 
لینکلن در این جایگاه نباشد؛ حتی اگر 
دیگر عوامل فیلم کار خود را به شکلی 

عالی انجام دهند.
»جنگ داخلی آمریکا به شکلی 
کامال خونین ادامــه دارد. در این میان 
آبراهام لینکلن، رییس جمهور آمریکا 
در تالش اســت تا هم سر و سامانی به 
وضعیت جنگ بدهــد و هم باالخره 
اصالحیــه قانــون بــرده داری را به 
تصویب برســاند و این عمل را برای 

همیشه حذف کند …«
همیلتون

کارگردان: توماس کیل
مانوئل  لیــن  بازیگــران: 

میراندا، آنتونی راموس
محصول: ۲۰۲۰، آمریکا

امتیــاز ســایت IMDb به 
فیلم: ۸.۴ از ۱۰

امتیــاز در ســایت راتــن 
تومیتوز: ٪۹۷

شاید حضور فیلمی که از نمایشی 
بر صحنه ی برادوی فیلم برداری شده، 
آن هم در جایــگاه اول، کمی عجیب 
برسد. اما باور بفرمایید پس از تماشای 
فیلم هیچ جایــگاه دیگری جز این به 
ذهن شــما هم نخواهد رســید. تئاتر 
موزیکال همیلتون روایت درخشانی 

برای تعریف کردن دارد و آن بازگویی 
زندگی پدران بنیان گذار جامعه آمریکا 
در حین و پس از نبردهای اســتقالل با 
تمرکز بر شــخصیتی درخشان به نام 
الکســاندر همیلتون است که به دلیل 
نداشــتن خانواده ای سرشناس نام او 
همواره بعد از دیگران ذکر شده و این 
در حالی اســت که نقش او در ساختن 
آمریکای امروزی بیش از بســیاری از 
چهره  های سرشناس دیگر بوده است.

ســازنده ی اصلــی اثــر را باید 
لین مانوئــل میراندا دانســت. او هم 
نویســنده ی اثر اســت و هم ترانه ها 
را نوشته و هم دســتی در کارگردانی 
نمایش بر صحنه داشته و توماس کیل 
فقط کارگردان نســخه ی سینمایی آن 
بوده است. همیلتون خیلی سریع تبدیل 
به پدیده ای همه گیر شــد و به فرهنگ 
عامه راه یافت. تصویری که سازندگان 
اثــر از زندگی مردم آمریکا در آن زمان 
ارائه می دهند به شکلی دل نشین ترسیم 
شــده و تراژدی های زندگی همیلتون 
کیفیتی ماننــد تراژدی های آثار دیزنی 
پیدا کرده اســت. پس می توان گفت 
که با یک داســتان پریــان در دل یکی 
از مهم ترین اتفاقات تاریخ بشــریت 

روبه رو هستیم.
نمایش همیلتون نمایشی بسیار 
موفــق بر صحنه ی برادوی بود و فقط 
دوران همه گیری کرونا می توانســت 
باعث شــود تا رکورد هر چه اجرا در 
سراسر آمریکا است را نشکند. اما چه 
خوب که سازندگان ظرفیت سینمایی 
تصویرگــری نمایش را درک کردند و 
نســخه ای مناسب سالن های سینما و 
صفحه ی تلویزیون از آن ســاختند تا 
من و شما هم از این نمایش دل فریب 
و درخشــان لذت ببریم. داستانی که 
هم روایت عاشــقانه اش دست کمی 
از بهترین عاشقانه های تاریخ ندارد و 
هم پیچیدگی های سیاسی اش فیلم های 
مهم سیاســی را یادآور می شود و البته 
طنز زیبایی که در سرتاسر فیلم جاری 
است و لبخندی دائمی بر لب تماشاگر 
می نشاند. »الکساندر همیلتون انسان 
نابغه ای است که از مادری بدنام متولد 
شده است. او در میانه ی جنگ استقالل 
به ژنرال جرج واشــنگتن می پیوندد تا 
به او بــرای پیــروزی در برابر ارتش 
انگلســتان کمک کند. بعد از جنگ او 
به فردی مهم برای واشــنگتن تبدیل 
می شــود و همین موجبات حسادت 
اطرافیان سرشناس او را فراهم می کند 

»…

گــروه ســینما و تلویزیون - 
همزمان با انتشــار نقدی جدید بر فیلم 
»قهرمان« ســاخته جدید فرهادی، از 
نخستین تصویر محسن تنابنده در این 
فیلم ســینمایی نیز رونمایی شد.منتقد 
وب ســایت »ای وی کالب« پــس از 
تماشای فیلم »قهرمان« در فستیوال فیلم 
تورنتو، نوشت: هر جشنواره ای یا باید 
با فیلمی از اصغر فرهادی شروع شود یا 
با فیلمی از او تمام شود؛ در حالت اول، 
حواس و چشایی تان در شروع فستیوال 
تنظیم می شود و در صورت دوم بعضی 
از طعم های بد را، می شــوید و از بین 
می برد.نویســنده و کارگردان ایرانی، 
داســتان های اجتماعی، خانوادگی و 
اخالقی را که به شکل سرگیجه آوری 

پیچیده هســتند، طوری می ســازد که 
باعث جنب و جوش ذهن شما می شود 
تا پا به پا با مخمصه هایی که شخصیت ها 
درگیر آن هســتند حرکت کنید. حاال 
فرهادی دوبــاره با یک موفقیت دیگر 
به تورنتو بازگشته: »قهرمان«؛ فیلمی که 
واقعا به عنوان پایان قدرتمند فستیوال 
۲۰۲۱ تورنتــو باید دیده شــود. اینکه 
بعضی چیزها هیچ وقت تغییر نمی کنند، 
خوب اســت؛ مثل همین که فرهادی 
هنوز هم به همــان قدرت، فیلم هایی 
فوق العــاده ای بــرای فیلم دوســتان 
می سازد. همان طور که اغلب فیلم های 
فرهادی اینطور هستند، »قهرمان« هم به 
شکلی غیرقابل پیش بینی آغاز می شود 
و در ادامه، شــوکه کننده پیش می رود.

فرهادی، یک داستان گوی متخصص 
است و به همین دلیل درک می کند که 
قدیس ها بیشتر از افراد خطاکار تالش 
می کنند تا قوانیــن اخالقی را با منافع 
شــخصی ســازگار کنند. او همچنین 
می داند که تراژدی ها )تراژدی داستانی( 
زمانی که  قهرمان داستان نه فقط با دست 
سرنوشت، بلکه با نقایص و اشتباهات 
خود شکست می خورد، ضربه زننده تر 
هســتند. اتفاقی کــه در »قهرمان« رخ 
می دهد، زیرا مجموعه ای از دروغ های 
مصلحتــی کوچک که رحیم می گوید 
نهایتا به ســمت خودش برمی گردد. 
فرهادی یــک منتقد باهوش فرهنگی 
اســت. او چه این موضــوع را واضح 
بیان کرده باشد چه نه، »قهرمان« نقدی 

بر بی رحمی جهــان مدرن در مواجهه 
بــا بدهکاران اســت و همین طور نقد 
یک وســواس عمومی درباره »آبرو« 
و »شــرف« در کنــار نتایج معکوس و 
نقاط تاریک شــبکه های اجتماعی . با 
این همه، یک تماشاگر می تواند حتی 
به این موضوعــات اجتماعی در فیلم 
دقت نکند اما کمــاکان از روش او در 
طرح فوق العاده ی داستان مبهوت شود؛ 
روشــی که فرهادی مشــکالت، نیت 
شخصیت ها و متغیرها را مطرح می کند 
و آن هــا را تبدیل به موجی می کند که 
همه ی آدم های اطراف رحیم را در خود 
می کشد. تا جایی که من به خاطر دارم، 
هیچ فیلمساز دیگری، چنین عالقه ی 
پایــدار و در عیــن حــال چنین توان 

عالی ای در به تصویر کشیدن پیامدهای 
دروغ برای کسی که آن را گفته )فارغ از 

دلیلش( نداشته است. 
امیر جدیدی، محســن تنابنده، 
فرشته صدرعرفایی و سارینا فرهادی 
در کنار جمعــی از بازیگران بومی در 

شهر شیراز مقابل دوربین این فیلم رفته 
اند که در نخستین نمایش جهانی خود 
در بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم 
»کن« رونمایی شــد و در نهایت جایزه 
بزرگ هیــات داوران را از این رویداد 

سینمایی دریافت کرد.

بهترین فیلم های تاریخی قرن ۲۱ که باید ببینید

نخستین تصویر محسن تنابنده در »قهرمان«
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