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پیـشنـهــاد هــایــی بــرای نـــوروز
خداحافظ گاری کوپر رومن گاری

لنی پســری اســت که از پایبندی 
گریخته. شعار او آزادی از هر گونه تعلقی 
است. اما در یکی از مسافرت هایش به 
شهر عاشق دختری می شــود و تمام 
اصــول زندگی اش زیر و رو می شــود. 
رومن گاری »خداحافظ َگری کوپر« را در سال ۱۹۶۹ نوشت. 
ســروش حبیبی این کتاب را در سال ۱۳۵۱ و چهار سال بعد 
از انتشار کتاب در فرانسه به فارسی ترجمه کرده است. رومن 
گاری »خداحافظ َگری کوپر« را ابتدا به انگلیسی نوشت و در 

ابتدا نام آن را ولگرد اسکی باز گذاشت.

 پاییز فصل آخر سال است نسیم مرعشی
برش هایی از زندگی سه دختر در آستانه  سی 
سالگی. سه دختری که زندگی شان از دوران 
دانشگاه با هم گره خورده و حاال با اینکه راهشان 
کامال از هم جداست، کماکان روی زندگی هم 
تاثیر می گذارند. »پاییز فصل آخر سال است« از 
آدم هایی می گوید که انتخاب  نمی کنند، بلکه به موقعیت هایی که آن ها را 
انتخاب می کند، تن می دهند؛ همان طور که برای لیال انتخاب می شود که 
از همسرش میثاقـ  که قصد مهاجرت داردـ  جدا شود. برای روجا که موفق 
به گرفتن ویزا نمی شود، ماندن انتخاب می شود که با ارسالن باشد؛ به دلیل 

این که راه دیگری برای بهتر زندگی کردن سراغ ندارد. 

 مردی به نام اوه فردریک بکمن
این کتاب که حســین تهرانی ترجمه اش 
کرده  داســتان مردی اســت که از عالم و آدم 
طلبکار است و فکر می کند هیچ چیز سر جایش 
نیست، و شاید تا حدی هم حق دارد. اوه پیرمرِد 
عبوس و ترش روی ۵۹ ساله محله است که به 
همسایه ها و دیگران روی خوش نشان نمی دهد و در فکر خودکشی است. 
در یکی از همان روزهای معمولی، پروانه )بهار پارس( و خانواده اش به خانه 
روبه رویی نقل مکان می کنند. مدتی بعد، تصادف سرنوشت ســازِ آن ها با 
صندوق پستِی اوه، مقدمه ای می شود به دوستِی غیرمنتظره پروانه با اوه. 
فیلم ساخته شده از این کتاب امسال نامزد بهترین فیلم خارجی اسکار بود...

 دختری که رهایش کردی 
داســتان زندگــی دو زن که یکی 
از آنها به نام ســوفی در زمان اشــغال 
فرانسه و در نبود شــوهرش، مجبور 
اســت از خانواده اش در مقابل نازی ها 
 محافظــت کنــد. کتــاب دختری
  که رهایــش کردی نوشــته جوجــو مویز نویســنده نام
 آشنای ســال اخیر کتاب ایران است که با کتاب من پیش از 
تو رتبه پرفروش ترین رمان را به خود اختصاص داد و بعدها 
با آثار بعدی نیز در در فروش رمان های خارجی قرار گرفت. 

این رمان را کتایون اسماعیلی به فارسی ترجمه کرده است...

 جنگل نروژی 
تورو واتانابــه، راوی و شــخصیت اصلی 
داستان با فالش بکي به گذشته برمي گردد، به 
هنگامي که جواني دانشجو بوده است؛ عاشق 
یك دختر مي شود.مترجم این رمان هاروکی 
موراکامی م. عمرامی است. می توان گفت که 
هاروکی موراکامی شهرت جهانی خود را وام دار این کتاب است، زیرا پس 
از انتشار آن بود که توسط مردم ژاپن و بعد تمام دنیا شناخته شد. کتاب 
جنگل نروژی در ابتدا به زبان ژاپنی منتشر گردید و در سال ۱۹۸۹ برای 
اولین بار به انگلیسی ترجمه گردید. سال ها بعد از انتشار این کتاب بود که 

خوانندگان فارسی توانستند این رمان را بخوانند...

کتاب های پیشنهادی برای تعطیالت نوروز

 ماجرای نیمروز
بهانه بــرای تماشــای دومیــن فیلم 
محمدحسین مهدویان زیاد است. فیلم به 
دوره پرتب وتابی در تاریخ معاصر پرداخته که 
هنوز هم با حرف و حدیث های زیادی روبه رو 
است. مهم تر اما نگاه نویسنده و کارگردان 
فیلم است که برخالف بیشتر آثار ســینمایی سیاسی ایرانی فیلم را 
از شــعار و تبلیغات حکومتی پر نکرده و اولویت را به داستان پردازی 
بخشــیده. ماجرای نیمروز چه در لحن فیلم، چه در کارگردانی، چه 
در طراحی و چه در فیلمبرداری و بازی ها واقعگرایانه به روایت ماجرا 

پرداخته و این فیلم را ارزش و اهمیت بیشتری می بخشد...

 خوب بد جلف
یکــی از معدود فیلم های ســینمای 
ایران که حال تماشاگر را خوب می کند. 
نخستین فیلم پیمان قاسم خانی در مقام 
کارگردان شــاید یکی از مناســب ترین 
فیلم هایی باشد که می شد در تعطیالت 
نوروز اکران کرد. قاسم خانی به ســیاق دیگر فیلم هایش فیلم را 
پر کرده از انواع شــوخی های تروتازه و جــذاب و البته بازیگران 
فیلم از حمید فرخ نژاد و ویشــکا آسایش و مانی حقیقی گرفته تا 
پژمان جمشیدی و سام درخشانی با درک مناسب این شوخی ها 

توانسته اند آنها را به شکل درستی جلوی دوربین اجرا کنند...

 گشت 2
سعید سهیلی که از چارچنگولی به این 
سو دســت از عصبیت و تلخی برداشته و 
رو به ســینمای کمدی آورده، در گشت2 
خالق یکی از شــیرین ترین کمدی های 
سینمای ایران می شود. گشت2 پر است 
از انواع و اقسام شوخی های سیاسی و اجتماعی و شخصی و حتی 
شوخی های اسمشو نبر! که اگرچه از نظر انسجام به پای گشت ارشاد 
۱ نمی رســد، اما در نوع خود بهانه خوبی است برای گذراندن یك 
بعدازظهر تعطیل و خندیدن به موج شوخی هایی که رفقای گشت 

ارشادی بعد از زنده شدن در موقعیت و فضایی دیگر رقم می زنند... 

 یک روز به خصوص
درام اخالقی تلخ همایون اسعدیان اگرچه 
ممکن است در شرایطی دیگر بخت بیشتری 
برای موفقیت در گیشــه داشــته باشد؛ اما 
در رقابت فعلی نیز می تــوان روی موفقیت 
احتمالی این فیلم نیز شــرط بست. یك روز 
به خصوص فیلم پربازیگری است. داستان اخالقی درگیرکننده ای دارد. 
داستانش را به شکلی هوشمندانه اجرا می کند و البته برخالف بیشتر 
فیلم های اخیر ایرانی سروته دارد و داستانش را در جایی تمام می کند. 
یك روز به خصوص شاید با این بهانه های کوچك انگیزه ای برای تماشاگر 

ایجاد کند که در روزهای عید سالن های این فیلم را خالی نگذارند...

 سه بیگانه
آخرین فیلم مهدی مظلومی در ایران پیش 
از رفتن به شبکه اسمشو نبر؛ اگرچه چند وقتی 
بالتکلیف بود، اما با اختصاص بهترین اکران 
ممکن به این فیلم شــاید جبران این تأخیر 
شده باشد. سه بیگانه از جنس کمدی هایی 
است که چند  سال پیش اپیدمی سینمای ایران بود. کمدی های کالمی 
با محوریت بازی های گل درشــت بازیگرانی که برای خنداندن از هیچ 
کاری روی گردان نیستند. سه بیگانه با این که در ظاهر کهنه و دمده به نظر 
می رسد، اما تا زمانی که تماشاگران کمدی های دفتر حاج آقا فرحبخش 

منقرض نشده اند، می شود روی موفقیت چنین فیلم هایی شرط بست... 

پیشنهادهای سینمایی برای نوروز

 رقص آشــفته|  خواننده: ایرج 
بسطامی/ آهنگساز: حسین پرنیا

»من مانده ام تنهای تنها/ من مانده ام 
تنها میان ســیل غم ها« به احتمال، 
بسیاری از مردم ایران با تصنیفی که بعد 
از مرگ بسطامی آوازه ای منحصربه فرد 
پیدا کرد، خاطره دارند. بــا گل پونه ها معروف ترین قطعه آن 
آلبوم و همه کارهای بســطامی. خواننده ازدســت رفته با آن 
صدای چپ کوک و کم نظیر مثل ســتاره در موسیقی ایران 

درخشیدن گرفت و خیلی زود هم غروب کرد. 

 طریق عشق| خواننده: محمدرضا 
شــجریان/ آهنگســاز: پرویز 

مشکاتیان
یکی از پیشــنهادهای موسیقایی 
برای ایام نــوروز می تواند جدیدترین 
آلبومی باشــد که در مهرماه امسال با 
صدای خسرو آواز ایران و همراهی پرویز مشکاتیان به عنوان 
آهنگساز منتشر شــد. طریق عشــق درواقع نسخه صوتی 
کنسرت گروه عارف است که در  ســال۱۳۶7 یعنی بیش از 
27 سال پیش در پاریس اجرا شد و ۱0قطعه در آن گنجانده 

شده است. 

  سی ســالگی| خواننده: احسان 
علیرضا  آهنگساز:  خواجه امیری/ 

افکاری
طرفداران احســان خواجه امیری 
معتقدند جایــگاه او در موســیقی 
پاپ ایــران آن قــدر تثبیت شــده 
که نتوان پیشــنهاد آلبوم هــای نوروزی را آمــاده کرد اما 
نامــی از آلبوم های خواننده محبوبشــان نیــاورد. مثلث 
کاری خواجه امیری، روزبه بمانــی و علیرضا افکاری بعد از 
موفقیت شــان در دو آلبوم »عاشقانه ها« و »پاییز تنهایی«، 

دست به کار انتشار آلبوم »سی سالگی« شدند. 

  امیر بی گزند| خواننده: محســن 
چاوشی/ آهنگساز: محسن چاوشی

تعداد خواننده های فعال در موسیقی 
پاپ ایران که بعد از چند  ســال فعالیت 
نه تنها پســرفت نکرده اند، بلکه هر روز 
موقعیت بهتری در میان مخاطبانشــان 
به دست می آورند، حتی به تعداد انگشتان یك دست هم نیست. 
محسن چاوشــی اما قطعا یکی از همین ۵نفر می تواند باشد. او 
امسال آلبوم امیر بی گزند را با همراهی جمعی از بهترین نوازنده ها و 

تنظیم کننده ها وارد بازار موسیقی کرد.  

  پایان ناتمــام| خواننده: امید 
نعمتی/ آهنگساز: گروه پالت

آخرین تجربه گروه موسیقی پالت در 
حوزه آلبوم تنها چند روز اســت منتشر 
شده. اعضای گروه پالت که مدت هاست 
در کنار هم ساز می زنند و زندگی می کنند، 
بعد از حضور موفقی که در ســریال »لیسانسه ها« داشتند، آلبوم 
»پایان ناتمام« را روانه بازار موسیقی کردند. موسیقی پاپی که این 
گروه ارایه می دهد به هیچ وجه تکرارهای مرسوم در موسیقی پاپ 

را نپذیرفته و حتما گزینه مناسبی برای شنیدن به حساب می آید. 

   دوباره عشق| خواننده: حامد 
همایون/ آهنگساز: حامد همایون

درســت مثل یك شهاب ســنگ که 
وقتی فکرش را هم نمی کنید آسمان را 
پر نور می کند، حامد همایــون از وقتی 
وارد عرصه موسیقی رســمی شد تا آن 
روزی که آهنگ هایش به عنوان ترک های هیت موسیقی  سال در 
خیابان و خودرو و خانه ها زمزمه شــد، زیاد صبر نکرد. شیوه بیان 
خاص همایون برای ادا کردن کلمات و ریتم و شــعر متفاوتی که 
قطعاتش دارند او را به ســتاره موسیقی پاپ در سالی که گذشت 

تبدیل می کند. 

  میهن| خواننده: ساالر عقیلی/ 
آهنگساز: محمد جلیل عندلیبی

محمدجلیــل عندلیبی آهنگســاز 
خوش قریحه موســیقی ایرانــی بعد از 
هفت سال سکوت آلبومی منتشر کرد که 
میهن نام داشت. این آلبوم که در همراهی 
با ساالر عقیلی به عنوان خواننده تقدیم عالقه مندان به موسیقی 
ایرانی شده تنها بعد از دو هفته ای که از تاریخ انتشارش می گذرد 

برای سومین بار تجدید چاپ شد.  

 15 قطعه کالسیک که تا پیش از 
مرگ باید شنید

مهم نیست که شــغلتان چیست یا 
چگونه زندگی روزمره را می گذرانید، مهم 
نیست سلیقه موســیقی شما چیست، 
حتی مهم نیست که به موسیقی عالقه 
دارید یا نه!! بعضی موســیقی ها را باید شنیده باشید. همان طور 
که باید بدانید عبور از خیابان چگونه است یا عالیم سکته قلبی 
چیست، باید برخی موسیقی ها را بشناسید. مجموعه »پیش از 
مرگ باید شنید« هر بار به سراغ یکی از سبك های موسیقی رفته 
و برخی از مهم ترین موسیقی های آن را به شما معرفی می کند. 

این بار نوبت موسیقی کالسیکال غربی است. 

 دیده بیدار| خواننده: فرمان فتحعلیان/ 
آهنگساز: فرمان فتحعلیان

برای آنها که دنبال صــدای یونیك و 
متفاوت در موسیقی پاپ ایرانی هستند، 
همه آلبوم های فرمان فتحعلیان می تواند 
به عنوان پیشنهاد نوروزی تجربه خوبی به 
حساب بیاید. فتحعلیان که عالقه درونی اش به موسیقی اسپانیولی 
از یك سو و موسیقی هندی از سوی دیگر در کارهایش هویداست 

در آلبوم »دیده بیدار« هم امضای خودش را حفظ کرده.  

 موســیقی فیلــم »رگ خواب«| 
شــجریان/  همایون  خواننــده: 

آهنگساز: سهراب پورناظری
موسیقی فیلم رگ خواب که سومین 
تجربه همــکاری پورناظــری و حمید 
نعمت اهلل به حساب می آید، از روز اکران 
فیلم در جشنواره سی وپنجم فجر توجه بسیاری را با خود به همراه 
داشت. پورناظری بر همان مســیری که در »آرایش غلیظ« آغاز 
کرد، گام برداشته. او در این آلبوم البته برخالف »آرایش غلیظ« 
از همایون شجریان نخواســته آوازی ساختارشکنانه ارایه دهد. 
با این وجود کار در حوزه موسیقی ایرانی قرار نمی گیرد و ترجمه 

حس وحال پورناظری و شجریان از قصه فیلم است. 

)Sherlock( شرلوک  
برای کســانی که از تعقیب کنندگان 
ســریال های جنایی و رازآلود هستند، 
تماشای سریال شــرلوک تجربه جالبی 
است که نباید از دستش داد. خیلی ها با 
وجود آن که معتقدند در فضاهای جنایی 
فیلم های خوبی برای دیدن وجود دارند اما انتخاب نخست شان را 
خیلی وقت است که انجام داده اند: شرلوک! این سریال چند سالی 
می شود که در بخش بریتانیایی bbc پخش شده و توجه بسیاری 
از مخاطبان و منتقدان را هم به سمت خودش جلب کرده است. 
شرلوک اقتباسی است مدرن از داستان کارآگاه منحصربه فردی 
یعنی شرلوک هلمز. »کامبریج بندیکیت« و »مارتین فری من« در 

این فیلم بازی کم نقص و خاطره انگیزی رقم زده اند. 
)Breaking Bad(  قانون شکن 

حتما شــما هم نــام این ســریال را 
دســت کم یك بار از یکی از دوســتان یا 
 amc دوروبری هایتان شنیده اید. شبکه
که ید طوالیی در ســاختن سریال های 
جذاب و باارزش دارد، آن قدر برای ساخت 
این کار زحمت کشــیده که حاال نام ســریالش از زبان خیلی ها 
به عنوان بهترین یا الاقل یکی از بهترین سریال های تاریخ نام برده 
می شود. این سریال در ۵ فصل )۶2 قسمت( پخش شد. والتر، یك 
معلم شیمی است که به خاطر مشکالت مالی و خانوادگی سراغ 

ساخت موادمخدر می رود... 

 Game Of( بازی تاج و تخــت 
)Thrones

نمی شــود لیستی از ســریال هایی 
کــه باید دیــد جلوی رویمان باشــد 
اما نامــی از بــازی تاج و تخــت برده 
نشود. فضای اســاطیری این سریال 
با شــخصیت پردازی های دقیق و دیالوگ نویسی های جالب، 
بیننده را وامی دارد تا فصول مختلــف آن را در کمترین زمان 

ممکن ببینید. 
این سریال براساس رمان چند جلدی »نغمه های آتش و یخ« 
ساخته شــده و تا امروز ۶ فصل آن به پایان رسیده است. بروز 
اتفاقات گاه وبی گاه که مخاطب را شوکه می کند ازجمله نکات 

مهم این سریال است. 
 )Shade of Blues(  سایه آبی 

شــبکه »ان بی ســی« مدتی است 
پخش سریال ســایه آبی را آغاز کرده 
است. در این سریال جنیفر لوپز نقش  
هارلی ســانتوس را بازی می کند که 
یك مامور اف بی ای است. ماموریت او 
مبارزه با فسادهای روبه فزونی نیویورک تعریف شده. از سوی 
دیگر خانم مامور به تنهایی دارد بچه هایش را بزرگ می کند و 
مشکالت مالی بسیاری هم دارد. »یونیورسال تله ویژن«  سال 
گذشــته وقتی بازخوردهای خوبی از پخش نسخه آزمایشی 

گرفت ترجیح داد هرچه سریع تر دنباله »سایه آبی« را بسازد. 

)Vinyl ( وینیل 
وینیل سریالی اســت که در آن میك 
جگر و اسکورســیزی دنیای موسیقی 
را با بیان خودشــان روایــت می کنند. 
دوســتداران کارگردان شهیر آمریکایی 
باید بدانند دو فصل از سریال او تا به امروز 
پخش شده است. داستان »وینیل« در شهر نیویورک )۱۹70( 
روایت می شود. داستان حول محور ماجراهای مختلف »ریچی 
فینسترا« تهیه کننده معروف موســیقی می چرخد. »رولینگ 
استونز« به عنوان یکی از خالقان عصلی وینیل، در مصاحبه اخیرش 
به »اسکوایر« گفته دوســت داشته این سریال مثل »کازینو«ی 

اسکورسیزی به صورت یك فیلم سینمایی تولید شود. 
)House of Cards ( خانه پوشالی 

شــبکه آنالین نتفلکس چند روزی 
اســت پخش فصــل چهارم ســریال 
»خانــه پوشــالی« را آغاز کرده اســت. 
»خانه پوشالی« روایتگر جاه طلبی های 
سیاســتمداری به نام »فرانك اندروود« 
اســت. او حاضر اســت برای به کنترل درآوردن رابط هر کاری 
بکند. عالقه مندان به این سریال که تا حاال دنبال کننده اش بودند 
می توانند خوشحال تر باشند وقتی متوجه شوند قرارداد فصل پنجم 
این سریال هم مدتی است که بسته شده و بنابراین میان به نمایش 
درآمدن فصل چهار و پنج فاصله چنــدان طول و درازی به وجود 

نمی آید. 

)The Young Pope ( پاپ جوان 
داســتان ســریال ۱0 قســمتی 
پاپ جــوان کــه پائولو ســورنتینو 
کارگردانی اش را به عهده دارد درباره 
زندگی پاپ پیوس سیزدهم است که 
جودالو ایفای نقــش آن را به عهده 
دارد. پاپ پیــوس آن طور که در معرفی این ســریال آمده 
یکی از محافظه کارترین رهبران کلیســای کاتولیك است 
که وقتی وارد زندگی اش می شوید درمی یابید درونی کامال 
متعارض با آنچه نشــان می دهد دارد. این سریال در ایتالیا 
جلوی دوربین رفته و تولید مشــترک شبکه های اچ بی او و 

اسکای است. 
 The Expanse )گستره(

در روزگاری کــه فیلم هایــی بــا 
مضمون هوافضــا آن طــور که قبال 
انتظــارش می رفــت مــورد توجه 
مخاطبان قرار نگرفتند، سریال گستره 
اســتثنای خوبی برای ایــن قاعده به 
حساب می آید. این سریال که پخشــش از  سال 20۱۵ آغاز 
شد، در  سال 20۱۶ آن قدر مورد توجه قرار گرفت که خیلی ها 
فکر می کردند در همان فصل آغاز شــده اســت. بسیاری از 
منتقدان برای وصف زیبایی های این ســریال گفته اند بهتر 
است The Expanse را یك رمان تلویزیونی بنامیم تا یك 

سریال نمایشی. 

 )TABOO ( تابو 
حتما شــما هــم در دوروبری هایتان 
افــرادی را دیده اید که برای خواندن یك 
کتاب یا دیدن یك فیلــم به دنبال نام ها 
می گردند. آنها همین که بفهمند فردی 
مثل تام  هــاردی در یك ســریال بازی 
می کند ســراغ آن مجموعه می روند و تمام قسمت هایی که در 
اختیارشان هست را می بینند، چون دوست دارند ستاره های سینما 
در ســریال ها هم بازی کنند.  هاردی بعد از نقش آفرینی خوبش 
در فیلم بازگشته حاال بناست در نقش جیمز قرار بگیرد و مسیر 
چالش برانگیز بین یك فرد وحشی تا یك جنتلمن لندنی را طی 
کند! از 2۱ دی ماه ۹۵ که پخش این سریال آغاز شده، طرفداران 

تام سر از پا نمی شناسند. 
 Lemony Snicket’s A ســریال 
 Series of Unfortunate Events

آخرین مجموعه تلویزیونی توصیه شده 
در لیست پیشنهادی »شهروند«، سریالی 
است که براســاس رمان پرفروش دنیل 
هندلر، ساخته شده. نیل پاتریك هریس 
که نامش برای خیلی ها با تماشای سریال آشنایی با مادر در ذهن ها 
ثبت شده در این جا کنت اوالف است. یك اشتباه باعث می شود 
سرپرستی سه کودک را که والدینشان از دنیا رفته اند به او سپرده 
شود. حاال خط داستانی حول محور خباثت اوالف و نقشه شومی 

که برای مال خود کردن میراث آن کودکان کشیده، جلو می رود. 

منوی بهاری سریال های خارجی

 شهرزاد
بله؛ این را می دانیم که تقریبا همه این 
ســریال را دیده اند؛ اما شهرزاد به عنوان 
یکی از بهترین کارهای کارنامه حســن 
فتحی که روایتی عاشقانه را در یك دوره 
پرهیجان و پرتب وتــاب تاریخی روایت 
می کند؛ با بازیگــران درجه یك و کارگردانی دقیقش همیشــه 
می تواند بهترین پیشنهاد برای تماشاکردن باشد. حسن فتحی در 
این سریال از هر آنچه سریال هایی مانند معمای شاه را زمین زده و 
به سقوط واداشته، دوری گزیده و از این نظر الگویی درخشان است. 
اثری که حتی برای کســانی که آن را قبل ها دیده اند، تماشایش 

تجربه ای لذتبخش است...
 فروشنده

فیلمــی که دومیــن اســکار را برای 
فرهادی به ارمغــان آورد؛ نه بــه اندازه 
تعاریف منتقدان غربی درخشــان و نه 
به قدر نــق و نك ونال منتقــدان وطنی 
آشفته است. فیلمی در حد و اندازه اصغر 
فرهادی که در آثار متوســطش نیز از ســینمای ایران باالتر قرار 
می گیرد. فروشــنده را باید به این دلیل که اسکار گرفته؛ به این 
دلیل که فرهادی نوشته و ساخته؛ به این دلیل که ترانه و شهاب 
حسینی در روزهای خوبشــان در این فیلم بر پرده اند و به بهانه و 
دالیل بی شمار دیگری باید دید؛ چه در تعطیلی نوروز و چه در هر 

روز و زمان و مکان دیگری...
 سیانور

دومین فیلم بهروز شعیبی به دلیل نگاه 
سینمایی و داستان محورش به گروهك 
منافقین؛ خلق فضایی یکه و یگانه از تهران 
دهه۵0؛ وفاداری ریزبینانه به واقعیات و 
افراد تاریخی؛ دوری از شعار و بیانیه خاصه 
درباره موضوعی چون منافقین و به دلیل نگاه سینمایی آشکار در 
هر پالن از فیلم ارزش و اهمیتی باال در سینمای ایران دارد. شعیبی 
در سیانور نه تنها چند گام از نخستین فیلمش دهلیز باالتر ایستاده 
که با این فیلم به عنوان کارگردانی که باید کارنامه اش را دنبال کرد 
واجد جایگاهی درخور می شود. مجال تماشای سیانور را از دست 

نباید داد...
 عاشقانه

جدیدترین ســریال شــبکه نمایش 
خانگــی کــه می کوشــد محبوبیــت 
عجیب وغریب شــهرزاد را تکــرار کند، 
فعال در چهــار قســمت آغازین موفق 
نشده و سازندگان با حساب وکتاب ضرر 

دانلودهای غیرمجاز سروکله می زنند...
بهانه برای تماشــای عاشــقانه در تعطیالت عید فراوان است. 
بازیگران محبوبی چون گلزار، مهناز افشار، ساره بیات، پانته آ بهرام 
و... که به خصوص اولی و دومی برای دوستدارانشان خود صد بهانه 

محسوب می شوند. کارگردانی چون  هادی هم هست که پارسال 
همین روزها فیلم من سالوادور نیســتم او داشت هر چه رکورد 

فروش بود جارو می کرد. بقیه بهانه ها هم بماند تا بعد...
 ابد و یک روز

خیلی ها عقیده دارند این فیلم بهترین 
فیلم  سال گذشته سینمای ایران است. 
اما اگر هم این گونه نباشد، باز هم ابد و یك 
روز به عنوان یکی از بهترین های سینمای 
 سال گذشته آن قدری اهمیت دارد که دو 
ساعتی از وقتمان را به دیدنش اختصاص دهیم. درام تلخ سعید، 
روســتایی جوان به عمق می زند با آن تلخی گزنده؛ اما همه چیز 
این قدر مضمونی نیست. بازی به یادماندنی معادی، محمدزاده و 
پریناز ایزدیار، داستان پردازی پرتعلیق و پرتحرک سناریست و... 
ابد و یك روز را به عنوان فیلمی که باید دید در جایی نزدیك به قله 

سینمای ایران قرار می دهد...
 سالی

جدیدترین فیلم کلینت ایســتوود با 
بازی تام هنکس، لــورا لینی و جری فرارا 
درام زندگینامه ای است درباره فرود یك 
هواپیما در رودخانه که باوجود نجات ۱۵۵ 
مسافر، جنجالی پردامنه را شکل بخشید...

منتقدان سالی را یکی از بهترین های  سال خوانده اند؛ فیلمی که 
باوجود ارزش هایش قربانی حمایت کلینت ایستوود از ترامپ شد 

و از سوی  هالیوود دموکرات در اسکار کامال نادیده گرفته شد. اما 
تاریخ نشان داده که این مراســم و جوایز در حکم کف روی موج 
هستند و آنچه می ماند خود فیلم است. فیلمی که در این روزها که 

وقت و مجالش هست باید آن را دید...
 الاللند

برنده بزرگ اسکار امســال موزیکال 
پرزرق وبرقی است که به گفته منتقدان 
با وجودش دنیا فضایی بهتر می شود. اما 
استون و رایان گاسلینگ در این ساخته 
دیمین چزل عشاق رویاپردازی هستند 
که هیچ اتفاقی طبق نقشه شــان پیش نمی رود؛ اما این نه باعث 
تلخی فیلم که موجب ساخته شدن فیلمی مهرآمیز، درخشان، 
روشن، روشنگر و جذاب شــده؛ با جذابیتی گس که نه واقعیت 
تلخ پیرامون را نادیده می گیرد و نه این که تلخی واقعیت را بر سر 
تماشاگرش آوار می کند. الاللند را همچنین می توان فیلمی درباره 

عشق نامید. به این اعتبار هم شده، تماشایش را از دست ندهید...
 سکوت

سکوت مارتین اسکورسیزی بهترین 
گزینه برای تماشــا در چنین روزهایی 
اســت. فیلمی طوالنی و عظیم که جان 
می دهد برای تماشا در روزهای رخوت زده 
بهاری که شتابی برای خوابیدن و صبح 

بیدار شدن نداری...

سکوت در قرن هفدهم میالدی رخ می دهد و درباره دو کشیش 
اســت که در راه ســفر به ژاپن برای یافتن مرادشان با خشونت و 

آسیب فراوانی مواجه می شوند.... 
در سکوت که پروژه رویایی اسکورســیزی برای 2۳ سال بوده، 
اندرو گارفیلد، آدام درایور، لیام نیســون، تادانوبو آسانو و سیاران 
هیندز ایفای نقش کرده اند. اگر می خواهید ببینید اسکورسیزی 
در کار با مایه های تاریخی خشــونت چه کرده سکوت را از دست 

ندهید...
 منچستر کنار دریا

منچستر کنار دریا ساخته حیرت انگیز 
کنت النرگان بسان تمام فیلم های قبلی 
ایــن کارگردان آن قدر شــخصیت های 
واقعی دارد که به سهولت به تماشاگرانش 
اجازه می دهد همراه با کاراکترها و در کنار 
آنها زندگی را تجربه کنند. اگر شما هم می خواهید این تجربه را 

زندگی کنید منچستر کنار دریا را حتما ببینید... 
منچستر کنار دریا با قدرت و استحکام، ظرافت و البته جادوی 
خالقانه هنرمند دست کم گرفته شده ای که همواره هنرمندی 
شکست خورده معرفی شده؛ قدرت و صالبتش را مدیون نوع 
نگاه سازنده اش به کلیشه های روایی  هالیوود است که درعین 
پایبندی به کهن الگوها مردم را بــا چنان جزییات دقیقی به 
تصویر کشیده که اطالق عنوان دیکنزی برازنده فیلم به نظر 

می رسد.

پیشنهادهای نوروزی شبکه نمایش خانگی

پیشنهادهای موسیقی برای نوروز


