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پیـشنـهــادهــایــی بــرای نـــوروز
کتاب های پیشنهادی برای تعطیالت نوروز

خداحافظگاریکوپررومنگاری
لنی پســری اســت که از پایبندی
گریخته.شعاراوآزادیازهرگونهتعلقی
است .اما در یکی از مسافرتهایش به
شهر عاشق دختری میشــود و تمام
اصــول زندگیاش زیر و رو میشــود.
رومن گاری «خداحافظ َگری کوپر» را در سال  ۱۹۶۹نوشت.
ســروش حبیبی این کتاب را در سال  ۱۳۵۱و چهار سال بعد
از انتشار کتاب در فرانسه به فارسی ترجمه کردهاست .رومن
گاری «خداحافظ َگری کوپر» را ابتدا به انگلیسی نوشت و در
ابتدا نام آن را ولگرد اسکی باز گذاشت.

پاییزفصلآخرسالاستنسیممرعشی
برشهاییاززندگیسهدختردرآستان هسی
سالگی .سه دختری که زندگیشان از دوران
دانشگاهباهمگرهخوردهوحاالبااینکهراهشان
کامال از هم جداست ،کماکان روی زندگی هم
تاثیرمیگذارند«.پاییزفصلآخرسالاست»از
ب نمیکنند ،بلکه به موقعیتهایی که آنها را
آدمهایی میگوید که انتخا 
انتخاب میکند ،تن میدهند؛ همانطور که برای لیال انتخاب میشود که
ازهمسرش میثاقـکه قصد مهاجرتداردـجدا شود.برایروجاکه موفق
بهگرفتنویزانمیشود،ماندنانتخابمیشودکهباارسالنباشد؛بهدلیل
اینکهراهدیگریبرایبهترزندگیکردنسراغندارد.

ماجراینیمروز
بهانه بــرای تماشــای دومیــن فیلم
محمدحسین مهدویان زیاد است .فیلم به
دورهپرتبوتابیدرتاریخمعاصرپرداختهکه
هنوزهمباحرفوحدیثهایزیادیروبهرو
است .مهمتر 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 داستانپردازی
بخشــیده .ماجرای نیمروز چه در لحن فیلم ،چه در کارگردانی ،چه
در طراحی و چه در فیلمبرداری و بازیها واقعگرایانه به روایت ماجرا
پرداختهواینفیلمراارزشواهمیتبیشتریمیبخشد...

خوببدجلف
یکــی از معدود فیلمهای ســینمای
ایران که حال تماشاگر را خوب میکند.
نخستین فیلم پیمان قاسمخانی در مقام
کارگردان شــاید یکی از مناســبترین
فیلمهایی باشد که میشد در تعطیالت
نوروز اکران کرد .قاسمخانی به ســیاق دیگر فیلمهایش فیلم را
پر کرده از انواع شــوخیهای تروتازه و جــذاب و البته بازیگران
فیلم از حمید فرخنژاد و ویشــکا آسایش و مانی حقیقی گرفته تا
پژمان جمشیدی و سام درخشانی با درک مناسب این شوخیها
توانستهاندآنهارابهشکلدرستیجلویدوربیناجراکنند...

رقص آشــفته| خواننده :ایرج
بسطامی/آهنگساز:حسینپرنیا
«من ماندهام تنهای تنها /من ماندهام
تنها میان ســیل غمها» به احتمال،
بسیاریازمردمایرانباتصنیفیکهبعد
از مرگ بسطامی آوازهای منحصربهفرد
پیدا کرد ،خاطره دارند .بــا گل پونهها معروفترین قطعه آن
آلبوم و همه کارهای بســطامی .خواننده ازدســترفته با آن
صدای چپ کوک و کمنظیر مثل ســتاره در موسیقی ایران
درخشیدنگرفتوخیلیزودهمغروبکرد.

سی ســالگی| خواننده :احسان
خواجهامیری /آهنگساز :علیرضا
افکاری
طرفداران احســان خواجهامیری
معتقدند جایــگاه او در موســیقی
پاپ ایــران آنقــدر تثبیت شــده
که نتوان پیشــنهاد آلبومهــای نوروزی را آمــاده کرد اما
نامــی از آلبومهای خواننده محبوبشــان نیــاورد .مثلث
کاری خواجهامیری ،روزبه بمانــی و علیرضا افکاری بعد از
موفقیتشــان در دو آلبوم «عاشقانهها» و «پاییز تنهایی»،
دست به کار انتشار آلبوم «سی سالگی» شدند.

مردیبهناماوهفردریکبکمن
این کتاب که حســین تهرانی ترجمه اش
کرده داســتان مردی اســت که از عالم و آدم
طلبکاراستوفکرمیکندهیچچیزسرجایش
نیست ،و شاید تا حدی هم حق دارد .اوه پیرمر ِد
عبوس و ترشروی  ۵۹ساله محله است که به
همسایهها و دیگران روی خوش نشان نمیدهد و در فکر خودکشی است.
در یکی از همان روزهای معمولی ،پروانه (بهار پارس) و خانوادهاش به خانه
روبهرویی نقل مکان میکنند .مدتی بعد ،تصادف سرنوشتســا ِز آنها با
دوستی غیرمنتظره پروانه با اوه.
پستی اوه ،مقدمهای میشود به
ِ
صندوق ِ
فیلمساختهشدهازاینکتابامسالنامزدبهترینفیلمخارجیاسکاربود...

دختریكهرهایشكردی
داســتان زندگــی دو زن که یکی
از آنها به نام ســوفی در زمان اشــغال
فرانسه و در نبود شــوهرش ،مجبور
اســت از خانوادهاش در مقابل نازیها
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...

جنگلنروژی
تورو واتانابــه ،راوی و شــخصیت اصلی
داستانبافالشبكيبهگذشتهبرميگردد،به
هنگامي كه جواني دانشجو بوده است؛ عاشق
يك دختر ميشود.مترجم این رمان هاروکی
موراکامی م .عمرامی است .میتوان گفت که
هاروکی موراکامی شهرت جهانی خود را وامدار 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 ۱۹۸۹برای
اولینباربهانگلیسیترجمهگردید.سالهابعدازانتشاراینکتاببودکه
خوانندگانفارسیتوانستنداینرمانرابخوانند...

پیشنهادهای سینمایی برای نوروز
گشت2
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 شــیرینترین کمدیهای
سینمای ایران میشود .گشت 2پر است
از انواع و اقسام شوخیهای سیاسی و اجتماعی و شخصی و حتی
شوخیهایاسمشونبر!کهاگرچهازنظرانسجامبهپایگشتارشاد
 1نمیرســد ،اما در نوع خود بهانه خوبی است برای گذراندن یک
بعدازظهر تعطیل و خندیدن به موج شوخیهایی که رفقای گشت
ارشادیبعداززندهشدندرموقعیتوفضاییدیگررقممیزنند...

یکروزبهخصوص
درام اخالقی تلخ همایون اسعدیان اگرچه
ممکن است در شرایطی دیگر بخت بیشتری
برای موفقیت در گیشــه داشــته باشد؛ اما
در رقابت فعلی نیز میتــوان روی موفقیت
احتمالی این فیلم نیز شــرط بست .یک روز
بهخصوص فیلم پربازیگری است .داستان اخالقی درگیرکنندهای دارد.
داستانش را به شکلی هوشمندانه اجرا میکند و البته برخالف بیشتر
فیلمهای اخیر ایرانی سروته دارد و داستانش را در جایی تمام میکند.
یکروزبهخصوصشایدبااینبهانههایکوچکانگیزهایبرایتماشاگر
ایجادکندکهدرروزهایعیدسالنهایاینفیلمراخالینگذارند...

سهبیگانه
آخرین فیلم مهدی مظلومی در ایران پیش
ازرفتنبهشبکهاسمشونبر؛اگرچهچندوقتی
بالتکلیف بود ،اما با اختصاص بهترین اکران
ممکن به این فیلم شــاید جبران این تأخیر
شده باشد .سه بیگانه از جنس کمدیهایی
است که چن د سال پیش اپیدمی سینمای ایران بود .کمدیهای کالمی
با محوریت بازیهای گلدرشــت بازیگرانی که برای خنداندن از هیچ
کاریرویگرداننیستند.سهبیگانهبااینکهدرظاهرکهنهودمدهبهنظر
میرسد ،اما تا زمانی که تماشاگران کمدیهای دفتر حاج آقا فرحبخش
منقرضنشدهاند،میشودرویموفقیتچنینفیلمهاییشرطبست...

پیشنهادهای موسیقی برای نوروز

طریق عشق| خواننده :محمدرضا
شــجریان /آهنگســاز :پرویز
مشکاتیان
یکی از پیشــنهادهای موسیقایی
برای ایام نــوروز میتواند جدیدترین
آلبومی باشــد که در مهرماه امسال با
صدای خسرو آواز ایران و همراهی پرویز مشکاتیان بهعنوان
آهنگساز منتشر شــد .طریق عشــق درواقع نسخه صوتی
کنسرت گروه عارف است که د ر ســال 1367یعنی بیش از
27سال پیش در پاریس اجرا شد و 10قطعه در آن گنجانده
شده است.

امیر بیگزند| خواننده :محســن
چاوشی/آهنگساز:محسنچاوشی
تعداد خوانندههای فعال در موسیقی
پاپ ایران که بعد از چندســال فعالیت
نهتنها پســرفت نکردهاند ،بلکه هر روز
موقعیت بهتری در میان مخاطبانشــان
به دست میآورند ،حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نیست.
محسن چاوشــی اما قطعا یکی از همین 5نفر میتواند باشد .او
امسالآلبومامیربیگزندراباهمراهیجمعیازبهتریننوازندههاو
تنظیمکنندههاواردبازارموسیقیکرد.

شهرزاد
بله؛ این را میدانیم که تقریبا همه این
ســریال را دیدهاند؛ اما شهرزاد بهعنوان
یکی از بهترین کارهای کارنامه حســن
فتحی که روایتی عاشقانه را در یک دوره
پرهیجان و پرتبوتــاب تاریخی روایت
میکند؛ با بازیگــران درجه یک و کارگردانی دقیقش همیشــه
میتواندبهترینپیشنهادبرایتماشاکردنباشد.حسنفتحیدر
این سریال از هر آنچه سریالهایی مانند معمای شاه را زمین زده و
به سقوطواداشته،دوریگزیدهوازایننظرالگوییدرخشاناست.
اثری که حتی برای کســانی که آن را قبلها دیدهاند ،تماشایش
تجربهایلذتبخشاست...
فروشنده
فیلمــی که دومیــن اســکار را برای
فرهادی به ارمغــان آورد؛ نه بــه اندازه
تعاریف منتقدان غربی درخشــان و نه
بهقدر نــق و نکونال منتقــدان وطنی
آشفته است .فیلمی در حد و اندازه اصغر
فرهادی که در آثار متوســطش نیز از ســینمای ایران باالتر قرار
میگیرد .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 پردهاند و به بهانه و
دالیل بیشمار دیگری باید دید؛ چه در تعطیلی نوروز و چه در هر

روز و زمان و مکان دیگری...
سیانور
دومینفیلمبهروزشعیبیبهدلیلنگاه
سینمایی و داستان محورش به گروهک
منافقین؛خلقفضایییکهویگانهازتهران
دهه50؛ 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
درسیانورنهتنهاچندگامازنخستینفیلمشدهلیزباالترایستاده
که با این فیلم بهعنوان کارگردانی که باید کارنامهاش را دنبال کرد
واجد جایگاهی درخور میشود .مجال تماشای سیانور را از دست
نبایدداد...
عاشقانه
جدیدترین ســریال شــبکه نمایش
خانگــی کــه میکوشــد محبوبیــت
عجیبوغریب شــهرزاد را تکــرار کند،
فعال در چهــار قســمت آغازین موفق
نشده و سازندگان با حسابوکتاب ضرر
دانلودهایغیرمجازسروکلهمیزنند...
بهانه برای تماشــای عاشــقانه در تعطیالت عید فراوان است.
بازیگران محبوبی چون گلزار ،مهناز افشار ،ساره بیات ،پانتهآ بهرام
و ...که بهخصوص اولی و دومی برای دوستدارانشان خود صد بهانه

شرلوک ()Sherlock
برای کســانی که از تعقیبکنندگان
ســریالهای جنایی و رازآلود هستند،
تماشای سریال شــرلوک تجربه جالبی
است که نباید از دستش داد .خیلیها با
وجود آنکه معتقدند در فضاهای جنایی
فیلمهای خوبی برای دیدن وجود دارند اما انتخاب نخستشان را
خیلی وقت است که انجام دادهاند :شرلوک! این سریال چند سالی
میشود که در بخش بریتانیایی bbcپخش شده و توجه بسیاری
از مخاطبان و منتقدان را هم به سمت خودش جلب کرده است.
شرلوک اقتباسی است مدرن از داستان کارآگاه منحصربهفردی
یعنیشرلوکهلمز«.کامبریجبندیکیت»و«مارتینفریمن»در
اینفیلمبازیکمنقصوخاطرهانگیزیرقمزدهاند.
قانونشکن ()BreakingBad
حتما شــما هم نــام این ســریال را
دســتکم یکبار از یکی از دوســتان یا
دوروبریهایتان شنیدهاید .شبکه amc
که ید طوالیی در ســاختن سریالهای
جذاب و باارزش دارد ،آنقدر برای ساخت
این کار زحمت کشــیده که حاال نام ســریالش از زبان خیلیها
بهعنوان بهترین یا الاقل یکی از بهترین سریالهای تاریخ نام برده
میشود .این سریال در 5فصل ( 62قسمت) پخش شد .والتر ،یک
معلم شیمی است که به خاطر مشکالت مالی و خانوادگی سراغ
ساختموادمخدرمیرود...

بازی تاج و تخــت (Game Of
)Thrones
نمیشــود لیستی از ســریالهایی
کــه باید دیــد جلوی رویمان باشــد
اما نامــی از بــازی تاج و تخــت برده
نشود .فضای اســاطیری این سریال
با شــخصیتپردازیهای دقیق و دیالوگنویسیهای جالب،
بیننده را وامیدارد تا فصول مختلــف آن را در کمترین زمان
ممکن ببینید.
اینسریالبراساسرمانچندجلدی«نغمههایآتشویخ»
ساخته شــده و تا امروز  6فصل آن به پایان رسیده است .بروز
اتفاقات گاهوبیگاه که مخاطب را شوکه میکند ازجمله نکات
مهماینسریالاست.
سایه آبی ()Shade of Blues
شــبکه «انبیســی» مدتی است
پخش سریال ســایه آبی را آغاز کرده
است .در این سریال جنیفر لوپز نقش
هارلی ســانتوس را بازی میکند که
یک مامور افبیای است .ماموریت او
مبارزه با فسادهای روبهفزونی نیویورک تعریف شده .از سوی
دیگر خانم مامور به تنهایی دارد بچههایش را بزرگ میکند و
مشکالت مالی بسیاری هم دارد« .یونیورسال تلهویژن»سال
گذشــته وقتی بازخوردهای خوبی از پخش نسخه آزمایشی
گرفتترجیحدادهرچهسریعتردنباله«سایهآبی»رابسازد.

پایان ناتمــام| خواننده :امید
نعمتی/آهنگساز:گروهپالت
آخرین تجربه گروه موسیقی پالت در
حوزه آلبوم تنها چند روز اســت منتشر
شده .اعضای گروه پالت که مدتهاست
درکنارهمسازمیزنندوزندگیمیکنند،
بعد از حضور موفقی که در ســریال «لیسانسهها» داشتند ،آلبوم
«پایان ناتمام» را روانه بازار موسیقی کردند .موسیقی پاپی که این
گروه ارایه میدهد به هیچ وجه تکرارهای مرسوم در موسیقی پاپ
رانپذیرفتهوحتماگزینهمناسبیبرایشنیدنبهحسابمیآید.
دوباره عشق| خواننده :حامد
همایون/آهنگساز:حامدهمایون
درســت مثل یک شهابســنگ که
وقتی فکرش را هم نمیکنید آسمان را
پر نور میکند ،حامد همایــون از وقتی
وارد عرصه موسیقی رســمی شد تا آن
ی سال در
روزی که آهنگهایش بهعنوان ترکهای هیت موسیق 
خیابان و خودرو و خانهها 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
تبدیلمیکند.

میهن| خواننده :ساالر عقیلی/
آهنگساز:محمدجلیلعندلیبی
محمدجلیــل عندلیبی آهنگســاز
خوشقریحه موســیقی ایرانــی بعد از
هفتسال سکوت آلبومی منتشر کرد که
میهن نام داشت .این آلبوم که در همراهی
با ساالر عقیلی بهعنوان خواننده تقدیم عالقهمندان به موسیقی
ایرانی شده تنها بعد از دو هفتهای که از تاریخ انتشارش میگذرد
برایسومینبارتجدیدچاپشد.

دیدهبیدار|خواننده:فرمانفتحعلیان/
آهنگساز:فرمانفتحعلیان
برای آنها که دنبال صــدای یونیک و
متفاوت در موسیقی پاپ ایرانی هستند،
همهآلبومهایفرمانفتحعلیانمیتواند
بهعنوانپیشنهاد نوروزی تجربه خوبی به
حساببیاید.فتحعلیانکهعالقهدرونیاشبهموسیقیاسپانیولی
از یک سو و موسیقی هندی از سوی دیگر در کارهایش هویداست
در آلبوم «دیده بیدار» هم امضای خودش را حفظ کرده.

 15قطعه کالسیک که تا پیش از
مرگبایدشنید
مهم نیست که شــغلتان چیست یا
چگونه زندگی روزمره را میگذرانید ،مهم
نیست سلیقه موســیقی شما چیست،
حتی مهم نیست که به موسیقی عالقه
دارید یا نه!! بعضی موس��یقیها را باید شنیده باشید .همانطور
که باید بدانید عبور از خیابان چگونه است یا عالیم سکته قلبی
چیست ،باید برخی موسیقیها را بشناسید .مجموعه «پیش از
مرگ باید شنید» هر بار به سراغ یکی از سبکهای موسیقی رفته
و برخی از مهمترین موسیقیهای آن را به شما معرفی میکند.
اینبار نوبت موسیقی کالسیکال غربی است.

موســیقی فیلــم «رگ خواب»|
خواننــده :همایون شــجریان/
آهنگساز:سهرابپورناظری
موسیقی فیلم رگ خواب که سومین
تجربه همــکاری پورناظــری و حمید
نعمتاهلل به حساب میآید ،از روز اکران
فیلم در جشنواره سیوپنجم 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 نمیگیرد و ترجمه
حسوحالپورناظریوشجریانازقصهفیلماست.

پیشنهادهای نوروزی شبکه نمایش خانگی
محسوب میشوند .کارگردانی چو ن هادی هم هست که پارسال
همین روزها فیلم من سالوادور نیســتم او داشت هر چه رکورد
فروشبودجارومیکرد.بقیهبهانههاهمبماندتابعد...
ابد و یک روز
خیلیها عقیده دارند این فیلم بهترین
فیل م سال گذشته سینمای ایران است.
اما اگر هم اینگونه نباشد ،باز هم ابد و یک
روز بهعنوان یکی از بهترینهای سینمای
سال گذشته آنقدری اهمیت دارد که دو
ساعتی از وقتمان را به دیدنش اختصاص دهیم .درام تلخ سعید،
روســتایی جوان به عمق میزند با آن تلخی گزنده؛ اما همه چیز
اینقدر مضمونی نیست .بازی بهیادماندنی معادی ،محمدزاده و
پریناز ایزدیار ،داستانپردازی پرتعلیق و پرتحرک سناریست و...
ابد و یک روز را بهعنوان فیلمی که باید دید در جایی نزدیک به قله
سینمایایرانقرارمیدهد...
سالی
جدیدترین فیلم کلینت ایســتوود با
بازی تام هنکس ،لــورا لینی و جری فرارا
درام زندگینامهای است درباره فرود یک
هواپیما در رودخانه که باوجود نجات155
مسافر،جنجالیپردامنهراشکلبخشید...
منتقدان سالی را یکی از بهترینهایسال خواندهاند؛ فیلمی که
باوجود ارزشهایش قربانی حمایت کلینت ایستوود از ترامپ شد

و از سویهالیوود دموکرات در اسکار کامال نادیده گرفته شد .اما
تاریخ نشان داده که این مراســم و جوایز در حکم کف روی موج
هستند و آنچه میماند خود فیلم است .فیلمی که در این روزها که
وقت و مجالش هست باید آن را دید...
الاللند
برنده بزرگ اسکار امســال موزیکال
پرزرقوبرقی است که به گفته منتقدان
با وجودش دنیا فضایی بهتر میشود .اما
استون و رایان گاسلینگ در این ساخته
دیمین چزل عشاق رویاپردازی هستند
که هیچ اتفاقی طبق نقشهشــان پیش نمیرود؛ اما این نه باعث
تلخی فیلم که موجب ساختهشدن فیلمی مهرآمیز ،درخشان،
روشن ،روشنگر و جذاب شــده؛ با جذابیتی گس که نه واقعیت
تلخ پیرامون را نادیده میگیرد و نه اینکه تلخی واقعیت را بر سر
تماشاگرشآوارمیکند.الاللندراهمچنینمیتوانفیلمیدرباره
عشقنامید.بهایناعتبارهمشده،تماشایشراازدستندهید...
سکوت
سکوت مارتین اسکورسیزی بهترین
گزینه برای تماشــا در چنین روزهایی
اســت .فیلمی طوالنی و عظیم که جان
میدهدبرایتماشادرروزهایرخوتزده
بهاری که شتابی برای خوابیدن و صبح
بیدارشدننداری...

سکوت در قرن هفدهم میالدی رخ میدهد و درباره دو کشیش
اســت که در راه ســفر به ژاپن برای یافتن مرادشان با خشونت و
آسیبفراوانیمواجهمیشوند....
در سکوت که پروژه رویایی اسکورســیزی برای 23سال بوده،
اندرو گارفیلد ،آدام درایور ،لیام نیســون ،تادانوبو آسانو و سیاران
هیندز ایفای نقش کردهاند .اگر میخواهید ببینید اسکورسیزی
در کار با مایههای تاریخی خشــونت چه کرده سکوت را از دست
ندهید...
منچسترکناردریا
منچستر کنار دریا ساخته حیرتانگیز
کنت النرگان بسان تمام فیلمهای قبلی
ایــن کارگردان آنقدر شــخصیتهای
واقعی دارد که به سهولت به تماشاگرانش
اجازه میدهد همراه با کاراکترها و در کنار
آنها زندگی را تجربه کنند .اگر شما هم میخواهید این تجربه را
زندگیکنیدمنچسترکناردریاراحتماببینید...
منچسترکناردریاباقدرتواستحکام،ظرافتوالبتهجادوی
خالقانه هنرمند دستکم گرفتهشدهای که همواره هنرمندی
شکستخورده معرفی شده؛ قدرت و صالبتش را مدیون نوع
نگاه سازندهاش به کلیشههای رواییهالیوود است که درعین
پایبندی به کهن الگوها مردم را بــا چنان جزییات دقیقی به
تصویر کشیده که اطالق عنوان دیکنزی برازنده فیلم به نظر
میرسد.

منوی بهاری سریالهای خارجی
وینیل()Vinyl
وینیل سریالی اســت که در آن میک
جگر و اسکورســیزی دنیای موسیقی
را با بیان خودشــان روایــت میکنند.
دوســتداران کارگردان شهیر آمریکایی
باید بدانند دو فصل از سریال او تا به امروز
پخش شده است .داستان «وینیل» در شهر نیویورک ()1970
روایت میشود .داستان حول محور ماجراهای مختلف «ریچی
فینسترا» تهیهکننده معروف موســیقی میچرخد« .رولینگ
استونز»بهعنوانیکیازخالقانعصلیوینیل،درمصاحبهاخیرش
به «اسکوایر» گفته دوســت داشته این سریال مثل «کازینو»ی
اسکورسیزیبهصورتیکفیلمسینماییتولیدشود.
خانهپوشالی()HouseofCards
شــبکه آنالین نتفلکس چند روزی
اســت پخش فصــل چهارم ســریال
«خانــه پوشــالی» را آغاز کرده اســت.
«خانه پوشالی» روایتگر جاهطلبیهای
سیاســتمداری به نام «فرانک اندروود»
اســت .او حاضر اســت برای به کنترل درآوردن رابط هر کاری
بکند .عالقهمندان به این سریال که تا حاال دنبالکنندهاش بودند
میتوانندخوشحالترباشندوقتیمتوجهشوندقراردادفصلپنجم
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
نمیآید.

پاپ جوان ()The Young Pope
داســتان ســریال  10قســمتی
پاپ جــوان کــه پائولو ســورنتینو
کارگردانیاش را به عهده دارد درباره
زندگی پاپ پیوس سیزدهم است که
جودالو ایفای نقــش آن را به عهده
دارد .پاپ پیــوس آنطور که در معرفی این ســریال آمده
یکی از محافظهکارترین رهبران کلیســای کاتولیک است
که وقتی وارد زندگیاش میشوید درمییابید درونی کامال
متعارض با آنچه نشــان میدهد دارد .این سریال در ایتالیا
جلوی دوربین رفته و تولید مشــترک شبکههای اچبیاو و
اسکای است.
( TheExpanseگستره)
در روزگاری کــه فیلمهایــی بــا
مضمون هوافضــا آنطــور که قبال
انتظــارش میرفــت مــورد توجه
مخاطبان قرار نگرفتند ،سریال گستره
اســتثنای خوبی برای ایــن قاعده به
حساب میآید .این سریال که پخشــش ازسال  2015آغاز
شد ،د ر سال  2016آنقدر مورد توجه قرار گرفت که خیلیها
فکر میکردند در همان فصل آغاز شــده اســت .بسیاری از
منتقدان برای وصف زیباییهای این ســریال گفتهاند بهتر
است  The Expanseرا یک رمان تلویزیونی بنامیم تا یک
سریالنمایشی.

تابو ()TABOO
حتما شــما هــم در دوروبریهایتان
افــرادی را دیدهاید که برای خواندن یک
کتاب یا دیدن یک فیلــم به دنبال نامها
میگردند .آنها همین که بفهمند فردی
مثل تا م هــاردی در یک ســریال بازی
میکند ســراغ آن مجموعه میروند و تمام قسمتهایی که در
اختیارشانهسترامیبینند،چوندوستدارندستارههایسینما
در ســریالها هم بازی کنند.هاردی بعد از نقشآفرینی خوبش
در فیلم بازگشته حاال بناست در نقش جیمز قرار بگیرد و مسیر
چالشبرانگیز بین یک فرد وحشی تا یک جنتلمن لندنی را طی
کند! از  21دیماه  95که پخش این سریال آغاز شده ،طرفداران
تامسرازپانمیشناسند.
ســریال Lemony Snicket’s A
Series of Unfortunate Events
آخرینمجموعهتلویزیونیتوصیهشده
درلیستپیشنهادی«شهروند»،سریالی
است که براســاس رمان پرفروش دنیل
هندلر ،ساخته شده .نیل پاتریک هریس
کهنامشبرایخیلیهاباتماشایسریالآشناییبامادردرذهنها
ثبت شده در اینجا کنت اوالف است .یک اشتباه باعث میشود
سرپرستی سه کودک را که والدینشان از دنیا رفتهاند به او سپرده
شود .حاال خط داستانی حول محور خباثت اوالف و نقشه شومی
کهبرایمالخودکردنمیراثآنکودکانکشیده،جلومیرود.
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