
گروه سینما و تلویزیون -سریال »پالک ۱۳« به تهیه کنندگی سعید ثنائی و کارگردانی آرش معیریان در شبکه سه 
ساخته می شود. پیش تولید سریال ۹۰ شبی »پالک ۱۳« به کارگردانی آرش معیریان آغاز شد. سریال »پالک ۱۳« به تهیه 
کنندگی ســعید ثنائی و کارگردانی آرش معیریان تازه ترین ســریال شبکه سه سیما است که قرار است به زودی جلوی 
دوربین برود. شبکه سه سیما که پیش از این نیز سابقه پخش سریال های ۹۰ شبی مانند »شب های برره«، »زیر آسمان شهر« 
و ... را دارد، قرار اســت این بار ســریال ۹۰ شبی »پالک۱۳ « را با مضمون طنز خانوادگی تولید و روانه آنتن کند. نگارش 
سریال »پالک ۱۳« را که محصول گروه اجتماعی شبکه سه سیما است امیر ابیلی به همراه محمدحسن رعیت پور، حامد 
آبکنار و مسعود غزنچایی برعهده دارند و بازیگران آن نیز که جزو بازیگران سریال های طنز تلویزیون هستند در روزهای 

آینده اعالم خواهند شد.

گروه سینما و تلویزیون -اسامی فیلم های  حاضر در دومین دوره »نگاهی بر سینمای چین« که از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه 
برگزار می شود، اعالم شد.

اسامی ۷ فیلم  حاضر در دومین دوره »نگاهی بر سینمای چین« که قرار است به همت موسسه هنروتجربه سینمای 
ایرانیان و سفارت چین در ایران برگزار شود، اعالم شد. 

بدین ترتیب فیلم های »آواز ققنوس« اثر وو تیان مینگ، »آدم کش« به کارگردانی هو شایئو-شین، »من کسی هستم« 
ساخته یی تونگ شینگ، »بازگشت به خانه« و »سایه« اثر ژانگ ییمو، »پرواز با درنا« به کارگردانی لی رویجون و »آنیما« به 

کارگردانی چاو جینلینگ در این هفته نمایش داده می شوند. 
دومین دوره »نگاهی بر سینمای چین« به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس روابط سیاسی بین ایران و چین  و با 
نمایش ۷ اثر از سینمای چین از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ به صورت فیزیکی و آنالین برگزار  شود.در دومین دوره »نگاهی بر 
سینمای چین« خانه هنرمندان هر روز در سانس ۱۷ تا ۱۹ میزبان عالقه مندان خواهد بود همچنین اکران آنالین فیلم ها در 
این رویداد برعهده پلتفرم هاشور است که در ایام برگزاری هر شب در ۲ سانس ۱۸ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۲۲ آثار نمایش داده خواهد 
شد.اولین دوره »نگاهی بر سینمای چین« در سه روز از ۲۴ تا ۲۶ مرداد ۹۷ به صورت همزمان در چند شهر ایران برگزار شد.

آرش معیریان کارگردان سریال ۹۰ شبی شبکه سه شد

»نگاهی بر سینمای چین« میزبان کدام فیلم هاست؟

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون- آثاری 
که در دوره ریاســت علی عســکری؛ 
رئیس ســابق ســازمان صداوســیما 
ساختشــان کلید خورده است. در این 
نوشــتار نگاهی داریم به سریال هایی 
کــه پیش از این خبر آغاز تولیدشــان 

رسانه ای شده است.
 شــبکه های مختلف ســیما این 
روز هــا مجموعه هــای تلویزیونــی 
مختلفی را در دســت تولیــد یا آماده 
پخش دارند که به ترتیب در کنداکتور 
رسانه ملی قرار خواهند گرفت. آثاری 
که در دوره ریاســت علی عســکری؛ 
رئیس ســابق ســازمان صداوســیما 

ساختشان کلید خورده است.
باید دید با آغاز ریاســت پیمان 
جبلــی در این ســازمان و با توجه به 
تأکید رهبرمعظــم انقالب بر مواردی 
همچــون »ارتقــای ســطح آگاهی و 
معرفت عمومی«، »هدایت فرهنگی«، 
»تقویت روحیه و احساس هویت ملی 
و انقالبی«، »پراکندن امیدو نشــاط« و 
»ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی« 
به عنوان اولویت های کاری رسانه ملی، 
کدام یک از این مجموعه ها در اولویت 
پخش قرار می گیرند. در این نوشــتار 
نگاهی داریم به ســریال هایی که پیش 
از این خبر آغاز تولیدشــان رسانه ای 

شده است.
دست ُپر شبکه یک

در میان سریال های تولیدی شبکه 
یک، دو مجموعه »پــس از آزادی« به 
کارگردانــی محمدعلی باشــه آهنگر 
و »۸۷ متر« ســاخته کیانــوش عیاری 
مدت هاســت که آماده پخش هستند، 
اما روی آنتــن نرفته اند. مراحل تولید 
سریال »پس  از آزادی« اسفند ۹۸ و پیش 
از شیوع ویروس کرونا به پایان رسید، 
اما درگیر شدن با موارد اصالحی پخش 

آن را به تأخیر انداخته است.
آیــا با تغییر مدیر رســانه 
ملی روند پخش سریال ها تغییر 

می کند؟
»پــس از آزادی« کــه فضــای 
خانوادگــی و اجتماعــی دارد و بــه 
مشــکالت  چــون  دغدغه هایــی، 
اقتصــادی، پــس از آزادی از زنــدان 
و گرفتاری هــای اشــتغال می پردازد، 
از حضــور بازیگرانــی، چــون رضا 
داوودنژاد، اندیشه فوالدوند، مرتضی 
اسماعیل کاشی، اصغر همت و خسرو 

شهراز بهره گرفته است.
ســریال »۸۷ متر« دیگر مجموعه 
پشــت خط مانده شــبکه یک است 
که پخشــش بار ها به تعویــق افتاده. 
این ســریال ۴۰ قســمتی بــا حضور 
بازیگرانــی، چون علــی دهکردی، 
مهــران رجبی، فریبا کامران، شــهین 

تسلیمی، حسین سلیمانی، دیبا زاهدی 
و زنده یاد حسین محب اهری داستان 
دو خانــواده را روایت می کند که صبح 
روز اسباب کشی به خانه جدید، متوجه 
می شوند فروشنده، این خانه ۸۷ متری 

را به هردو آن ها فروخته است.
شــبکه یــک، دو مجموعه طنز 
»خوشــنام« به کارگردانــی علیرضا 
نجــف زاده و »خودخواســته« بــه 
کارگردانی علیرضا بذرافشــان را هم 
دردست ساخت دارد که جزو معدود 
مجموعه های طنز تلویزیون محسوب 

می شود.
»خوشنام« از حضور بازیگرانی، 
چــون حمید لوالیــی، هومن حاجی 
عبدالهی، شــهره لرســتانی، ســحر 
ولدبیگی و عباس جمشــیدی فر بهره 
گرفتــه که در بســیاری از آثار کمدی 
تلویزیون بــه ایفای نقش پرداخته اند. 
انتخاب بازیگران این سریال همچنان 
ادامــه دارد از ایــن رو بعید اســت که 
»خوشنام« به زودی در فهرست پخش 

تلویزیون قرار گیرد.
»خودخواســته« هم کــه در ژانر 
کمدی معمایی ساخته می شود اواخر 
پاییز یا اوایل زمستان به آنتن تلویزیون 
می رسد. این مجموعه روایت تاریخی 
در دو برهه زمانی اســت و از بازیگران 
آن می توان به ثریا قاسمی، علیرضا آرا، 
حســین پاکدل، باربد بابایی و محمد 
نادری اشــاره کرد. »جشن سربرون« 
بــه کارگردانی مجتبــی راعی دیگر 
سریال شــبکه یک هم برای پخش در 
ماه های پایانی سال آماده می شود. این 
سریال یک کار ملودرام است که قصه 
آن در اواخــر دوره قاجــار می گذرد. 
الله اســکندری هنرمند خراســانی از 
بازیگران »جشن ســربرون« است که 
درکنار حســین محجــوب، محمود 
پاک نیت، نــادر فالح، فــرخ نعمتی 
و داریــوش کاردان بــه ایفــای نقش 

می پردازد.
باکس خالی شــبکه دو در 

آبان
چندی پیش بــود که مدیر گروه 
فیلم و سریال شــبکه دو از »نوار زرد 
۲«، »از سرنوشــت ۴«، »شــب بیدار«، 
»تب و تاب« به عنوان ســریال های در 
دست ســاخت این شــبکه یاد کرد. 
براســاس گفته های او »نــوار زرد ۲« 
بــه کارگردانی ســروش محمدزاده، 
سینماگر مشهدی نزدیک ترین گزینه 
بــه پخش اســت کــه آذر روی آنتن 
مــی رود. فصل اول ایــن مجموعه در 
سال ۱۳۹۶ از سوی پوریا آذربایجانی با 
مضمونی جنایی- پلیسی ساخته شد و 
حال فصــل دوم آن با تغییر کارگردان 

تولید می شود.

محمدزاده که ساخت سریال های 
»سیاوش« )در شبکه نمایش خانگی( 
و  دو(  شــبکه  )در  »هم بــازی«  و 
فیلم سینمایی »چهارشنبه« را در کارنامه 

دارد، در »نــوار زرد ۲« بــا بازیگرانی، 
چون بانیپال شومون، حسام محمودی، 
پوریا پورســرخ، محمــود پاک نیت، 
پورانداخت مهیمن، حســین پاکدل و 
امیرحسین صدیق همکاری کرده است. 

فصل دوم سریال »نوار زرد« مانند فصل 
اول بــه غیر از داســتان دنباله داری که 
دارد، در هر قســمت قصه ای پلیسی- 

جنایی را راویت می کند.

»از سرنوشــت ۴« اثر محمدرضا 
خردمنــدان که در ۵۰ قســمت تولید 
می شــود در زمســتان به آنتن خواهد 
رسید. عمده ترین مسئله ای که در این 
فصل از ســریال دنبال می شود، موانع 

تولید داخلی بر سر راه جوانان است که 
با حضور بازیگرانی مانند دارا حیایی، 
فاطمه بهارمســت، مجید واشــقانی، 
لیال بلوکات، ســولماز غنــی و مائده 

طهماســبی روایت می شــود. حسین 
پاکدل، نیــز که یکــی از پرکارترین 
بازیگران این روز های تلویزیون است 

نیز در این اثر حضور دارد.
مجموعه های »شب بیدار« و »تب 

و تاب« هم قرار اســت بعد از رمضان 
۱۴۰۱ در جدول پخش ســریال های 
شــبکه دو قــرار گیرنــد. براســاس 
زمان بندی که برای پخش سریال های 

شــبکه دو عنوان شده، به نظر می رسد 
این شــبکه بعد از پایان سریال »درکنار 
پروانه ها« مجموعه جدیدی را حداقل 

تا آذر روی آنتن نبرد.
سریال های اجتماعی شبکه 

سه
درحالی که در ســال های گذشته 
بیشتر سریال های شــبکه سه رنگ و 
بوی کمدی داشت، اما چندی است این 
شبکه به پخش سریال های اجتماعی و 
امنیتــی روی آورده اســت و بــه نظر 
می رسد این مسیر همچنان ادامه داشته 
باشــد. مگر آنکه با آمدن رئیس جدید 
صداوسیما تغییری در روند کاری این 

شبکه ایجاد شود.
سریال »سرجوخه« به کارگردانی 
احمد معظمی که چندی است تیزرش 
از شــبکه سه پخش می شــود و قرار 
اســت با پایان سریال »هم سایه« روی 
آنتن بــرود، در ژانر امنیتی- اجتماعی 
ساخته شده. »سرجوخه« با روایت دو 
قصه موازی، به زندگی دو شــخصیت 
غالمرضا و کیان که از دو طبقه اجتماعی 
مختلف با انگیزه ها و کشــمکش های 
متفاوت هستند می پردازد که هر دو در 
راه رسیدن به عشــق موانع و اتفاقات 
زیادی سر راهشــان قرار می گیرد که 
روند رسیدن را کندتر و جذابیت قصه 

را بیشتر می کند.
نازنین کیوانی، بازیگر مشهدی نیز 
در نقش یک اینفلوئنسر مقابل دوربین 
»ســرجوخه« رفته اســت. او تجربه 
بازی در ســریال شبکه نمایش خانگی 
و  »مینــو«  مجموعــه  »احضــار«، 
فیلم ســینمایی »ما همه با هم هستیم« 
را در کارنامه دارد. ســریال تلویزیونی 
»بی نشــان« به کارگردانی راما قویدل 
نیــز از مجموعه های درحال تولید در 
شبکه سه است. در این مجموعه پرویز 
فالحی پور، نقش خبرنگار پیشکسوتی 
با نام »شــهاب« را ایفــا می کند که در 
تالش است کار خود را متعهدانه انجام 
بدهد و به اصول و تعهد خود به عنوان 
یک فعال رســانه وفادار بماند. مجید 
واشقانی و نیلوفر پارسا، ۲ بازیگر دیگر 

این مجموعه ۳۰ قسمتی هستند.
ســریال »اپیدمی« که به روز های 
ابتدایــی بحــران کرونــا و تــالش 
شــبانه روزی کادر درمان و نیرو های 
جهادی که برای مقابله با آن می پردازند، 
از دیگر تولیدات شــبکه ســه است. 
محســن قصابیان بازیگر خراســانی 
که ســال گذشــته با فیلم »منصور« در 
جشــنواره فیلم فجر حضور داشت در 
این مجموعه در نقش »فرمانده ابراهیم« 
به ایفای نقش می پردازد. در ســریال 
»اپیدمی« عــالوه بر قصابیان بازیگران 
دیگــری، چــون مهدی فخیــم زاده، 
فریبا متخصص، ســیامک اطلســی، 
نیلوفر رجایی و کورش ســلیمانی به 
ایفای نقش می پردازند. این مجموعه 
همچنین در ســه فصل جلوی دوربین 
می رود. کارگردان فصل اول آن ســید 

سجاد حســینی، کارگردان فصل دوم 
محمد علیزاده و کارگردان فصل سوم 

محمد صادق بکتاشیان است.
شروع پخش سریال جدید

شبکه پنج تنها شــبکه ای است 
که کنداکتور ســریال هایش با آغاز ماه 
ربیع االول تغییر کرد. این شــبکه این 
روز ها فصل سوم مجموعه تلویزیونی 
»روزگار جوانی« به کارگردانی اصغر 
توســلی را روی آنتــن برده اســت. 
مجموعه ای که به قصه زندگی جوانان 
دهــه ۷۰ و ۸۰  می پــردازد و از حضور 
بازیگرانــی، چون بیوک میرزایی، آریا 
توســلی، ســعید زارعی، سینا کرمی، 
امیر مســعود واعظ، عیســی حسینی 
و بازیگــران مهمان رســول نجفیان، 
زهرا داودنژاد، الله صبوری، ســیاوش 
چراغی پــور و محمد الهــی، بازیگر 
مشــهدی بهره گرفته است. شبکه پنج 
ســریال »رعدوبرق« بــه کارگردانی 
بهــروز افخمی را هم آمــاده نمایش 
دارد. ایــن مجموعه قرار بــود در ماه 
رمضــان روی آنتن برود که این اتفاق 
نیفتاد. پیش بینی می شود سریال جدید 
افخمــی بعد از پایان »روزگار جوانی« 

به آنتن برسد.
سریال های توقیفی

به غیر از دو سریال »پس از آزادی« 
و »۸۷ متــر« که وضعیت نمایششــان 
نامشخص است، صداوسیما چندین 
ســریال آماده نمایــش دیگر هم دارد 
که به نوعی توقیف شده اند. مجموعه 
کمدی »کتونــی زرنگی« از جمله این 
سریال هاست که قرار بود از ۱۱ بهمن 
۱۳۹۸ از شــبکه ۳ روی آنتن برود، اما 
پخشش کنسل شد. مجموعه ای که از 
حضور هدایت هاشمی و برزو ارجمند 

هنرمندان مشهدی بهره گرفته است.
دیگر سریالی که با تغییر مدیریت 
صداوسیما شاید بتواند شانس نمایش 
پیدا کند، مجموعه »ساموبندری« است. 
تصویربرداری سریال »ساموبندری« به 
کارگردانــی ابراهیم  فروزش ســال 
۱۳۹۷ در لوکیشــن هایی واقع در بندر 
بوشــهر انجام شده و در آن بازیگرانی 
نظیــر حســن پورشــیرازی، مائده 
طهماســبی، علی اوســیوند و مهدی 
فقیه به ایفای نقش پرداخته اند. سریال 
پربازیگر »سرزمین کهن« ساخته کمال 
تبریزی که ســال ۱۳۹۲ توقیف شــد، 
قرار بود ســال ۱۳۹۶ دوباره روی آنتن 
برود، امــا این اتفاق رخ نداد. باید دید 
پیمان جبلی که شعار این دوره سازمان 
صداوسیما را رســانه هویت محور و 
عدالت گستر دانســته است، برنامه ای 
برای تعیین تکلیف این مجموعه ها که 
از بیت المال برای ســاخت آن ها خرج 

شده، دارد یا خیر.

از" 87 متر" تا "سامو بندری"؛ 

نگـاهی بـر سـریال های 
آماده پخش از رسانه ملی  

شبکه های مختلف سیما این روز ها مجموعه های تلویزیونی مختلفی را در دست تولید یا آماده پخش دارند که به ترتیب در کنداکتور رسانه ملی قرار خواهند گرفت. 

گروه ســینما و تلویزیون- ادامه 
ســاخت فیلمی که اکبــر عالمی در حین 
فیلمبرداری آن درگیر کرونا شــد و از دنیا 
رفــت، تا یکی دو ماه دیگر از ســر گرفته 

می شود.
زنده یاد اکبر عالمی یک ســال قبل 
مشــغول ســاخت مســتندی بود که در 
هنگام فیلمبرداری به کرونا مبتال شــد و 
درگذشــت. او بجز این فیلم، ساخت دو 
مستند دیگر را هم در دست داشت که در 
مراحل فنی بودند و اخیراً توسط دستیار او 
که نسبت خانوادگی هم با این مستندساز 

دارد تکمیل شده است.
 امیر ســرایی مقــدم درباره پیگیری 
مستندهای نیمه تمام اکبر عالمی می گوید: 
ایشــان در حال ساخت دو مستند درباره 
پتروشیمی بودند که تقریبا به مراحل فنی 
رســیده بود و در این مدتــی که از فوت 
آقــای عالمی می گذرد، تدوین و کارهای 
نهایی آن ها انجام و به کارفرما تحویل داده 

شدند.
او درباره مستندی که مرحوم عالمی 
در بیمارستان و در روزهای کرونایِی سال 
قبل مشغول ســاخت آن بود هم توضیح 
می دهد: قرار بود این مســتند در پنج شهر 
مختلف کشور ساخته شود که بخش های 
مربوط به تهران را خودشــان فیلمبرداری 
کردند، اما چهار شهر دیگر باقی مانده که 
مسئولیت تکمیل مستند برعهده من است. 
بــرای ادامه فیلمبــرداری باید صبر 
می کردیم تا واکسیناسیون در کشور کمی 
پیشرفت داشته باشد و برهمین اساس از 
آذرماه فیلمبرداری را شروع خواهم کرد.

وی پیش تــر دربــاره موضوع این 
مســتند به ایسنا گفته بود: این فیلم درباره 
دستگاه های ماموگرافی است که شرکت 

فوجی ژاپن به ایران داده بود. 
همانطور که می دانیم ســرطان سینه 

یکی از شــایع ترین انواع سرطان هاست 
و این دســتگاه بســیار پیشــرفته قدرت 
تشــخیص زیاد و سریعی در این بیماری 

دارد. 
این دســتگاه ها بــه ۵۰ نقطه ایران 
فرستاده شــده اند که برای نمونه به چند 
شــهر ســفر خواهیم کرد. آقای عالمی 
نگاهی انســانی در این فیلم داشــتند و از 
این جهت موضوع برایشان جالب بود که 
تشخیص سریع بیماری چطور به نجات 
جان انسان ها کمک می کند. عالوه براین 
رابطه دوستی کهن بین ملت های ایران و 

ژاپن هم موضوع دیگری اســت که در 

این مستند مورد توجه ایشان بود.
اکبــر عالمی، متولد تیــر ۱۳۲۴ در 

اهــواز، فارغ التحصیل رشــته ســینما با 
مدرک دکتری از انگلســتان بود که عالوه 
برمستندسازی، تالیف و ترجمه آثاری در 
حوزه سینما و عکاسی، در سال های دهه 
۷۰ هــم مجری برنامه »هنر هفتم« بود. او 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا، ۲۲ مهرماه 

در بیمارستان درگذشت.
درگشــت عالمی بــا واکنش های 
زیادی همراه بود و بسیاری از همکاران و 
شــاگردان او از فقدان این هنرمند و منتقد 
بــا اندوه و البته نقل خاطرات مختلف یاد 

کردند. 
ابراهیــم حاتمی کیا در نوشــتاری 
تاکید کــرد که »بزرگ اســتاد 
ســینمایی مان را از دست 

دادیم.«
شــهرام زرگــر- 
استاد دانشکده سینما 

و تئاتــر - درباره میهن دوســتی عالمی 
گفته بــود: فراموش نمی کنم در بحبوحه 
بره کشان موفقیت فیلم »سیصد«، مهمانی 
را بــه برنامــه اش )هنر هفتــم( آورد و 
درباره جعل تاریخ در ســینمای هالیوود 
صحبت های مفصلی انجام شد و خوب به 
یاد دارم، جایی در برابر غفلت و سکوت ما 
در برابر این دروغ، از فرط غیرت صدایش 

لرزید.
همچنین ســیف اهلل صمدیــان بیان 
کــرده بود: در عرصه فرهنگ و هنر ایران 
یکسری نام برای قشری خاص، ارزشمند 
هستند؛ مثال کســی در سینما یا تدریس 
یا عکاســی و فیلمسازی شاخص است، 
اما کســانی هســتند که برای تمام هنرها 
ســمبل و شــاخص اند مانند اکبر عالمی 
که همه شاخه های هنری افتخار می کنند 
که بخشــی از حرکت شان با نام و حضور 

ایشان شناخته شود.
مهرداد اسکویی هم که روز درگذشت 
اکبر عالمی را  روز عزای واقعی برای چند 
نسل از شــاگردان عالمی توصیف کرده 
بود، می گفت:  به نوآمده های ســینما حق 
می دهم که به نســل مــا غبطه بخورند که 
استادانی چون اکبر عالمی، خسرو سینایی 

و منوچهر طیاب داشتیم. 
او )اکبر عالمی( پیشــه اش پرورش 
نســل بــود. معمــار و معلمی بــود که 
می دانست شاگردانش را برای چه هدفی 

پرورش می دهد. 
در اوج هنرمنــدی و ســوادی کــه 
داشــت، بیشــترین زمان خود را صرف 
آمــوزش می کرد، در عیــن اینکه یکی از 
بهترین هنرمندان عکاسی و سینما بود. من 
هرگز چــون او معلمی را ندیده ام که این 
گونه به شاگردانش عشق بورزد. می توان 
از مهربانی هایش کتاب نوشت؛ کسی که 

می گفت زنده ام به نفس شاگردانم.

گروه سینما و تلویزیون -»پسر« 
دومین فیلم بلند فلورین زلر، آنتونی 
 هاپکینــز را در گــروه بازیگرانش 

دارد.
پس از بازی آنتونی هاپکینز در 
فیلــم »پدر« ســاخته فلورین زلر که 
برایش اســکار بهترین بازیگر نقش 
اصلی را به ارمغان آورد، اینک اعالم 
شــده او در فیلم جدید زلر با عنوان 

»پسر« هم نقش آفرینی می کند.
»پسر« پس از »پدر« و با اقتباس 
از نمایشنامه ای از زلر ساخته می شود 
و هاپکینــز به بازیگران دیگر فیلم از 
جمله هیو جکمن، لورا درن و ونســا 

کربی پیوسته است. 
بازیگر نوظهور استرالیایی یعنی 
زِن مک گراث از دیگر بازیگران فیلم 

است.
گفته شــده فیلمبــرداری فیلم 

»پسر« در لندن به پایان رسیده است.
زلر بــا بیانیه ای اعالم کرد: پس 
از ســفری که در فیلم »پــدر« با هم 
داشتیم، نمی توانستم تصور کنم فیلم 
دیگری بدون حضور آنتونی هاپکینز 

بسازم. 
او اولیــن فــردی بــود کــه 
فیلمنامه پســر را خوانــد و یکی از 
شخصیت های فیلم به طور مشخص 

برای وی نوشته شده است.
فیلمنامــه »پدر« را کریســتوفر 
همپتون که از نویســندگان فیلمنامه 
»پدر« در کنــار زلر بود، با اقتباس از 
نمایشنامه تحســین شده زلر نوشته 
اســت. در این فیلــم هیو جکمن در 

نقش پیتر بازی می کند. 
زندگی وی و شریک زندگی اش 
با بازی کربی، با پا گذاشتن یک بچه 
به زندگی شــان متحول می شــود و 

همســر سابق وی با بازی درن نیز با 
پسر نوجوانش وارد معرکه می شود. 
روشن نشده که در این میان هاپکینز 

چه نقشی دارد.
همــان  برمبنــای  »پســر« 
شــخصیت های فیلم قبلی شــکل 
در  آن  فیلمبــرداری  و  نگرفتــه 
نیویورک، فرانسه و لندن انجام شده 

است.
»پدر« نخســتین تجربه 

کارگردانی فلورین زلر 
بود که هم اســکار 

بهتریــن بازی نقش اصلــی مرد را 
برای هاپکینز برد و هم زلر و همپتون 
برای نوشتن فیلمنامه اقتباسی اسکار 

دریافت کردند. 
این فیلــم از نامزدهای بهترین 

فیلم اسکار سال هم بود.

مستند نیمه کاره اکبر عالمی تمام می شود

پس از بازی در »پدر«؛

آنتونی هاپکینز با فلورین زلر مجددا همکاری می کند؛ 
بازی در »پسر«
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