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از انتشــار نســخه جدیدی از کتاب بینوایان 
به ترجمه محمدرضــا پارســایار، مترجم و 
فرهنگ نویس باسابقه ایرانی، توسط انتشاراتی 
هرمس یک ســالی می گــذرد. مترجم کتاب 
»بینوایان« در گفت وگو با روزنامه همشهری به 
دالیل نیاز به ترجمه دوباره این اثر جاودانه هوگو 
و همچنین تفاوت هــای ترجمه های مترجمان 
متقدم با مترجمان امروزی اشاره کرده است. 
محمدرضا پارسایار اگرچه انتقاداتی به نسخه 
بینوایان به ترجمه حســینقلی مستعان دارد 
اما به این مسئله نیز اشاره دارد که خود او برای 
نخســتین بار در نوجوانی با بینوایان ویکتور 
هوگو از طریق ترجمه مســتعان آشنا شده و 
این نسخه را در 3روز خوانده است. او همچنان 
بر این نکته تأکید دارد که ترجمه مســتعان از 
کتاب بینوایان برای زمان خود شــاهکار بوده، 
اما به دلیل دشــواری در کار ترجمه آثار هوگو 
و همچنیــن عادت مترجمان متقــدم ایرانی 
به ترجمه لفظ به لفظ از زبــان مبدا، بینوایان 
مســتعان خالی از اشــکال نبوده که این امر 
نیاز به ترجمه دوباره آثار کتــاب بینوایان را 
اجتناب ناپذیر کرده است. محمدرضا پارسایار 
همچنین بر این باور است که ترجمه های دیگر 
کتاب های ویکتورهوگــو در ایران نیز خالی از 
ایراد نبوده؛ چرا که هوگو در زمان نگارش کتاب 
به دلیل عمق اطالعات خود از مسائل تاریخی، 
سیاسی، اجتماعی و فلسفی، در زمان نگارش 
کتاب ها و اشــعار خود از واژگان و اصطالحات 
زیادی استفاده می کرده که برای برگردان این 
واژگان و اصطالحات به فارسی، تسلط کامل به 
زبان فرانسه و همچنین آشنایی با شیوه نگارش 
ادبی در قرن نوزدهم ضروری است. گفتنی است 
که محمدرضا پارسایار که به تازگی کتاب های 
»گوژپشت نوتردام« و »نود و سه«، از آثار مطرح 
دیگر هوگو را نیز به فارسی برگردانده است، به 
ویژگی های کتاب گوژپشت نوتردام و اشکاالت 
ترجمه های قبلی ایــن کتاب، در این گفت وگو 
نیز اشاره کرده است. پارسایار همچنین درباره 
فیلم های »بینوایان« نیز نظرات جالبی در این 
گفت وگو ارائه داده اســت. شرح کاملی از این 

گفت وگو را در پی می خوانید: 

از عالیق کودکــی و جوانی خود به 
کتاب و خواندن رمان بگویید.

مانند بســیاری از هم نســل های خــود از دوران 
دبستان با خواندن نشریاتی که مربوط به کودک 
و نوجوان بود، ازجمله نشریاتی مانند کیهان بچه ها 
و دختران و پسران، مطالعه را آغاز کردم، همانطور 
که ســنم باال می رفت و به اقتضای ســن، نشریه 
دانستنی ها و دانشــمند، ازجمله نشریاتی بودند 
که بیشــتر مطالعه می کردم. اولیور توئیست، اثر 
چارلز دیکنز نخستین کتابی بود که در زمانی که 
در دوم راهنمایی تحصیل می کردم، خواندم. این 
کتاب خیلی روی من تأثیر گذاشت. در نوجوانی به 
آثار نویسندگانی نظیر چارلز دیکنز، مارک تواین، 
ژول ورن و جک لندن عالقه مند بودم. به طور کلی 
هر اثری از این نویســندگان به دستم می رسید را 
مطالعه می کردم. حتی پول های تو جیبی خود را 
جمع می کردم و برای خودم کتاب تهیه می کردم.

چه زمانی با آثــار ویکتور هوگو و 
به طور ویژه با رمان بینوایان آشنا شدید؟

یک یا 2سال آخر دبیرستان بود که با رمان بینوایان 
آشنا شدم. در آن زمان ترجمه زنده یاد حسینقلی 

مستعان از بینوایان به دستم رسید و آن را مطالعه 
کردم و بی انــدازه لذت بردم. خاطرم هســت این 
رمان چنان به دلم نشســت که طی دو، سه روز و 
پشت سرهم این کتاب را مطالعه کردم و آن را به 
پایان رساندم. در مورد ترجمه جناب مستعان باید 
بگویم که این ترجمه برای زمان خود شــاهکاری 
محسوب می شد. زمانی که ایشان کتاب بینوایان را 
در سال1309 منتشر کردند، خیلی از منابعی که 
امروز موجود است ازجمله اینترنت که اقیانوسی 

بیکران است، موجود نبوده است.
برای نخســتین بار بــا دیدن فیلم 
بینوایان در ســینما یا از طریــق اصل کتاب 
فرانسوی این اثر جاودانه ویکتور هوگو و یا از 
طریق ترجمه حسینقلی مستعان با این اثر آشنا 
شــدید؟ کدام فیلم بینوایان را بیشتر به اصل 

داستان کتاب ویکتور هوگو نزدیک می دانید؟
همانگونه کــه قبال هم گفتم برای نخســتین بار 
از طریق کتاب با بینوایان هوگو آشــنا شــدم، اما 
نخستین نمایشی که از بینوایان دیدم همان فیلمی 
بود که در آن ژان گابن، بازیگر مشهور فرانسوی در 
نقش ژان وال ژان بازی کرده است. این فیلم بسیار 
تأثیر گذار است و من این نسخه از فیلم بینوایان را 
بیش از سایر نسخه های ساخته شده با اقتباس از 
رمان بینوایان دوســت دارم. حتی نخستین فیلم 
موزیکالی که از بینوایان ســاخته شد، من چندان 
نپسندیدم؛ فضای موزیکال فیلم، باعث شده بود 

معنویت اثر خیلی خوب منعکس نشود.
با توجه بــه اینکــه در فصل های 
مختلف کتاب بینوایان ویکتور هوگو عالوه بر 
روایت داستان، توصیفاتی دل انگیز از محالت 
پاریس پیش از دوران لویی ناپلئون و پیش از 
تغییرات ساختاری انجام شــده در این شهر 
در دوران بارون هوسمان ارائه کرده است، آیا 
خود شما تا به حال به پاریس سفر کرده اید و 
از لوکیشن هایی که ویکتور هوگو در این کتاب 
به توصیف آنها پرداختــه دیدن کرده اید؟ آیا 
همچنان برخی از مناطق شــهر پاریس دست 
نخورده و مطابق بــا توصیفات هوگو در کتاب 

بینوایان باقی مانده؟
در سفر به پاریس چندان این ایده در ذهنم نبود که 
ببینم آیا هنوز مکان هایی که در کتاب های ویکتور 
هوگو به آن اشاره شده بود، موجود هستند یا نه. اما 
از منزل ویکتور هوگو دیدن کردم، همانطور که در 
بسیاری از کشورها خانه های بزرگان تبدیل به موزه 
می شود، خانه ویکتور هوگو در پاریس نیز تبدیل به 

موزه شده و من با اشتیاق از آن دیدن کردم.
با توجه به اینکــه مترجمانی نظیر 
حسینقلی مستعان، نســرین توالیی، ناهید 
ملکوتی و محمد مجلســی به ترجمه کتاب 
بینوایان مبادرت اقدام کرده اند، به نظر شــما 

آیا وقعا نیاز به ترجمــه دوباره این اثر جاودانه 
ویکتور هوگو بود؟چه کاستی ها و نواقصی در 
ترجمه های قبلی شما را به سمت ترجمه دوباره 

بینوایان سوق داد؟ 
 پیــش از من زنده یــاد محمد مجلســی هم این 
بینوایان را ترجمه کرده اند. به رغم اینکه ایشــان 
بسیار پرکار بودند و بســیار در امر ترجمه زحمت 
کشــیدند، اما همه ترجمه هایشــان آزاد اســت. 
عالقه مندان می توانند از ترجمه های ایشان به طور 
اتفاقی صفحه ای را بــاز کنند و با اصل فرانســه 
مطابقت دهند. افراد کتابخوان با مقایســه بخشی 
از ترجمه های آقای مجلسی با اصل کتاب به زبان 
فرانسه متوجه خواهند شــد که برخی عبارات که 
در متن اصلی وجود دارد در ترجمه ایشان نیست 
یا بالعکس عباراتی اضافه شــده یا درست ترجمه 
نشده است. عنایت اهلل شکیباپور نیز یکی دیگر از 
مترجمان کتاب بینوایان اســت که به رغم اینکه 
ایشان زحمت زیادی کشــیدند، عالقه مندان به 
کتاب می دانند که ترجمه های ایشان ترجمه های 
دقیقی نبودند. ترجمه های دیگر هم یا همزمان یا 

بعد از ترجمه های بنده به بازار آمدند.
با توجه به اینکه کتــاب بینوایان 
ترجمه حسینقلی مستعان نخستین برگردان 
کامل کتاب بینوایان به فارسی محسوب می شود 
و همچنان اقبال باالیــی در میان خوانندگان 
ایرانی نســبت به این ترجمه وجود دارد، از 
ترجمه حسینقلی مستعان و نقاط قوت و ضعف 

این ترجمه بگویید.
در ترجمه آقای مستعان از کتاب بینوایان، بسیاری 
از اسامی اشتباه ضبط شده و برخی از پانویس های 
کتاب اشتباه هستند، شیوه ترجمه نیز از آن زمان 
تا به امروز تغییر زیادی کرده اســت. در آن زمان 
خیلی ترجیح می دادند که ترجمه دقیق و لفظ به 
لفظ باشــد. به همین دلیل در نسخه ترجمه شده 
آقای مســتعان خیلی از اصطالحات لفظ به لفظ 
ترجمه شــده که گاها باعث بی معنی شــدن این 
اصطالحات به زبان فارسی شده است؛ مثال زمانی 
که در زبان فرانسه و در جایی که صحبت از جنگ 
و نبرد و رزم افزار نیست، به این نکته اشاره می شود 
که »پرده از روی توپخانه اش برداشــت« در واقع 
منظور نویسنده این است که »رازش را برمال کرد« 
اما زمانی که ترجمه به صــورت لفظ به لفظ انجام 
می گیرد، این قبیل اشــتباهات نیز رخ می دهد یا 
در بخش دیگری از ترجمه آقای مستعان، به عنوان 
مثال به واژه »کلید صحراها« اشــاره شده است، 
درحالی که این عبارت فرانســه در فارسی »کلید 
آزادی« معنا می دهد. حتی واژه »حقوق بشــر« 
به صورت »حقوق مرد« ترجمه شــده است. البته 
اینجا قصد ندارم به اشــتباهات اشاره کنم و فقط 
به دو، سه مورد اشــاره کردم و همانطور که گفتم 

ترجمه ای که آقای مستعان از بینوایان ارائه دادند 
در زمان خود یک شاهکار بود.

شــما کتاب گوژپشــت نوتردام و 
نود و سه که از دیگر شــاهکارهای ادبی هوگو 
هستند را نیز اخیرا برای نشر هرمس ترجمه 
کرده اید. چطور شد احســاس کردید ترجمه 

دوباره این آثار ضرورت دارد؟
در مورد »گوژپشــت نوتردام« و »نود وسه« باید 
بگویم که جواد محیی، مترجم کتاب گوژپشــت 
نوتردام بوده و باید به این مسئله اشاره کنم که در 
ترجمه های ایشان اشتباهات زیادی رخ داده؛ چرا 
که به احتمال زیاد ایشــان چندان به زبان فرانسه 
مسلط نبوده. هر جا که در اثر اصلی به زبان فرانسه، 
خواه در یک جمله یا یک عبارت دشــواری وجود 
داشته، در ترجمه ایشــان جا افتاده و به آن اشاره 
نشده است. حتی در ترجمه »مردی که می خندد« 

2فصل آغازین کتاب به کل ترجمه نشده است.
چه دشواری هایی در زمینه ترجمه 
آثار ویکتور هوگو وجود دارد. آیا این به دانش 
هوگو یا استفاده از واژه ها و اصطالحات قدیمی 

در کتاب های وی بازمی گردد؟
ترجمه های آثار ویکتور هوگو دشواری های خاص 
خود را دارد؛ چرا کــه آثار وی از غنــای واژگانی 
بسیار زیادی برخوردار است. بخشــی از این غنا 
به دلیل اطالعــات زیاد هوگو از مســائل مختلف 
اســت؛ به عنوان مثال زمانی کــه درباره معماری 
صحبت می کند، اصطالحات معماری را بســیار 

به جا به کار می گیرد.
از اشعار هوگو و اهمیت وی به عنوان 

یک شاعر در فرانسه برایمان بگویید.
همانگونه که می دانید ویکتور هوگو شاعر بسیار 
توانایی است. اشعار وی در فرانسه بسیار شناخته 
شده و مطرح هستند. بســیاری نیز او را بهترین 
شــاعر فرانســه می دانند. البته هوگو عالوه بر 
اینکه شاعر توانایی بود، سیاستمدار، فیلسوف و 
دانشمند بزرگی نیز بود که بخشی از آثار خود را 
به افکارش اختصاص داده است. اعتقادات و عقاید 
هوگو در آثار وی بسیار بازتاب یافته اند؛ به عنوان 
مثال در گوژپشت نوتردام او بسیار از اصطالحات 
معمــاری و اصطالحات قدیمی اســتفاده کرده 
و همانطور که می دانید داســتان کتاب در واقع 
مربوط به ســده پانزدهم میالدی است. در این 
کتاب هوگو از واژه های منســوخ زیادی استفاده 
کرده و به همین دلیل نیز مــن در این کتاب به 
جای واژه »دادگســتری« واژه »عدلیه« را به کار 
برده ام یــا از واژه هایی نظیر نظمیــه، ضیطیه و 
گزمه اســتفاده کرده ام. امروز این واژگان به کار 
نمی آیند اما در گذشته به کار می رفته اند، من از 
این واژگان استفاده کرده ام تا بتوانم فضای اثر را 

بهتر منتقل کنم.
از مرگ نابهنگام و ناگوار دختر هوگو 
و تأثیر این اتفاق در زندگی و آثار وی بگویید. 
برای حسن ختام به یک جمله با عبارت مهم 

ویکتور هوگو اشاره کنید.
هوگو روح بسیار حساسی داشــت، بزرگ ترین و 
دردناک ترین رویداد زندگــی وی مرگ دخترش 
لئوپولدین در 19ســالگی بود. در این حادثه قایق 
حامل وی در رود ســن واژگون شــد و به همراه 
همسرش غرق شد. پس از این حادثه هوگو اشعار 
زیبایی را برای دخترش سرود. گفته اند که ویکتور 
هوگو خوشــبخت بوده چرا که توانسته رنجش را 
در قالب شــعر بیان کند. این عبارت هوگو بسیار 
تأثیر گذار است: »خدایا مرا حفظ کن، کسانی را که 
من دوست دارم، برادرانم را، خویشانم را، دوستانم 
را، دشمنانم را نیز هر چند که با من بد کنند، حفظ 
کن تا هرگز تابســتان را بی گل، قفس را بی پرنده، 

کندو را بی زنبور و خانه را بی کودک نبینم.«

ژان وال ژانی برای نسل امروز 
گفت وگو با محمدرضا پارسایار درباره ویکتور هوگو و دشواری های ترجمه  »بینوایان« و »گوژپشت نوتردام« به زبان فارسی

آرش نهاوندیگفت وگو
روزنامه نگار

در مــورد ترجمــه جناب مســتعان بایــد بگویم کــه این ترجمــه برای زمــان خود 
شاهکاری محسوب می شد. زمانی که ایشان کتاب بینوایان را در سال1309 
منتشــر کردند، خیلــی از منابعی که امــروز موجود اســت ازجملــه اینترنت که 

اقیانوسی بیکران است، موجود نبوده است!

 انعکاسی محو  از »پدرخوانده« 
در »پیشنهاد«

مینی ســریال »پیشــنهاد« در پنجاهمین ســال ساخت 
»پدرخوانده« در 9قســمت رویدادها و داستان های مربوط 
به پشت پرده فیلم خاطره انگیز »پدرخوانده« را بررسی کرده 
است. پخش این سریال از 28آوریل سال جاری از پارامونت 
پالس آغاز شده و مایکل تالکین آن را کارگردانی و مایلز تلر، 

ماتیو گود و دان فوگلر در آن نقش آفرینی کرده اند.
قهرمان اصلی ســریال آلبرت اس رودی است که نقشش را 
مایلز تلر بازی می کند. داستان سریال »پیشنهاد« متمرکز 
بر تالش آلبرت اس رودی )تهیه کننده فیلم »پدرخوانده«( 
برای غلبه بر مشکالت عجیب و غریبی است که سر راه ساخت 
این فیلم قرار دارد. مهم ترین مشکلی که وجود دارد مخالفت 
مافیا و سنگ اندازی های آنها در راه ساخت فیلم »پدرخوانده« 
است. وقتی ماریو پوزو، رمان خودش را با عنوان »پدرخوانده« 
منتشر کرد، باند های مافیایی ایتالیایی های ساکن آمریکا این 
را یک جور خیانت و توهین به خودشان تلقی کردند و زمانی 
که فهمیدند قرار اســت فیلمی هم از روی این رمان ساخته 

شود، سعی کردند هرطور که شده جلوی آن را بگیرند.
آلبــرت رودی از ویژگی های خاصــی برخــوردار بود که 
می توانســت مســیر ســاخت فیلم را هموار کنــد. یکی 
از ویژگی های منحصر بــه فرد آلبــرت اس رودی در مقام 
تهیه کننده این بود که او اســتاد قبوالندن پیشــنهادها به 
کارگردانان و فیلمنامه نویســان بود. او درواقــع در زمینه 
قبوالندن پروژه های سخت و دشــوار عجیب به فیلمسازان 
از مهارتی تام برخــوردار بود و همین ویژگــی آلبرت اس 
رودی باعث شد سازندگان ســریال نام »پیشنهاد« را برای 

آن انتخاب کنند.
ســریال »پیشــنهاد« البته فارغ از نقدهایی که منتقدان به 
آن وارد کرده اند از یک نظر ســریالی خاص است. در سریال 
»پیشنهاد« ما ستارگان سینما را می بینیم که در نقش عوامل 
ساخت و ستارگان فیلم »پدرخوانده« بازی می کنند. درواقع در 
مینی سریال »پیشنهاد« ستارگان امروزی سینما و تلویزیون 
در نقش ستارگان دیروزی سینما ظاهر شــده اند. منتقدان 
نسبت به این سریال نقدهای مختلفی ابراز داشته اند و تعدادی 
از منتقدان در نشریات معتبر نیز از این سریال انتقاد کرده اند.

دانیل فینبــرگ، منتقد هالیوود ریپورتر در گزارشــی درباره 

این سریال نوشته اســت: مایکل تالکین در سریالی با عنوان 
»پیشنهاد« روند متالطم و پرنوسان تولید فیلم »پدرخوانده« 
به کارگردانی فرانســیس فــورد کاپوال را با اســتفاده از تیم 
گسترده ای از بازیگران به تصویر کشیده است، اما اگر در فیلم 
»پدرخوانده«، داستان رمان ماریو پوزو که از نظر روایی ادبی 
چندان ارزشمند نبود)البته این رمان در سال انتشار ازجمله 
کتاب های پرفروش بود( در سطح یک داستان اعال ارتقا یافت، 
در سریال »پیشنهاد« فیلم ارزشمند و با اعتبار »پدرخوانده« 

در سطح یک اثر کم اعتبار تنزل پیدا کرد.
این سریال که براساس تجربه آلبرت اس رودی از تولید فیلم 
»پدرخوانده« ساخته شده یک ورودی تصویری ویکی پدیایی 
درباره فیلم »پدرخوانده« است که از نظر زمانی 10ساعت آن 
را کش داده اند. بازیگران این سریال نیز در نقش هایشان چندان 
موفق ظاهر نشده اند و نقش های کاریکاتور و کارتون گونه دارند. 
در واقع ستارگان »پیشنهاد« در تجسم بخشیدن به بازیگران و 
عوامل فیلم»پدرخوانده« مانند مجسمه های موزه مادام توسو 
عمل کرده اند. البته منتقدان در مجموع نظرات ضد  و نقیضی 
نســبت به بازی بازیگران این فیلم ابراز کرده انــد و پاره ای از 
منتقدان به ویژه آنانی که درباره مینی سریال »پیشنهاد« نقد 
مثبت نوشته اند بازی همه بازیگران این سریال و به طور ویژه 
مایلز تلر را درخشان ارزیابی کرده اند. سریال »پیشنهاد« اگرچه 
سریال بدی است، اما حوصله مخاطب را سر نمی برد. با این حال 

در این سریال کاستی ها و نقصان ها کم نیستند.
 »پیشــنهاد« هیچ گونه حس روانی اپیزودیــک را به بیننده 
منتقل نمی کند. سکانس های این فیلم از نظر زمانی با یکدیگر 
مرتبط نیســتند. به جز صحنه های پایانی برخی قســمت ها 
که حاوی ســکانس های تیراندازی عوامل مافیا هســتند که 
تالش دارند مانع ســاخت فیلم »پدرخوانده« شوند، سریال 
»پیشنهاد« از نظر داســتانی و موضوعی چیز در خوری برای 
عرضه ندارد. به نظر می رسد اگر در این ســریال 75درصد از 
نمایش صحنه های مافیایی کاسته می شد و به نکات تکراری و 
محقری نظیر اینکه »رابرت اوانز به آل پاچینو عالقه ندارد« یا 
»فرانسیس فورد کاپوال واقعا می خواست فیلم پدرخوانده را در 
سیسیل فیلمبرداری کند« یا »بری لیپیدوس ترجیح می دهد 
بیشتر با فیلم ها پول بســازد تا اثری هنری ارائه دهد« اشاره 
نمی شد، سریال »پیشــنهاد« مجموعه ای بهتر و دیدنی تری 

می شد.
سریال »پیشنهاد« به طرز عجیبی سریالی خنثی است که با 
دیدن آن حس دیدن ســریالی مربوط به وقایع پشت صحنه 
فیلمی بزرگ و خاطره انگیز به بینندگان القا نمی شود. دکستر 
فلچر، تهیه کننده این سریال و سایر کارگردان های »پیشنهاد« 
نتوانســته اند در این سریال ســبکی را جاری کنند که بتواند 
احساس فیلم پدرخوانده را بازتاب دهد یا احساسی متضاد با آن 
در بیننده پدید بیاورد. هر خط سناریوی این سریال با نگاهی به 
مخاطب امروزی نوشته شده و نه با نگاه به مخاطبان دیروزی؛ 
نتیجه آنکه ســناریویی نازل و کنایه آمیز جایگزین سناریوی 
پشت پرده این فیلم اصیل شده که نشان می دهد هیچ یک از 
نویسندگان این سریال نمی دانسته اند که چگونه باید سناریویی 
مناسب نام فیلم »پدرخوانده« تولید کنند. این سریال مملو از 
سکانس های بی اهمیت و دارای بار موضوعی اندکی است؛ البته 
این نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که برخی از مخاطبان فیلم و 
سریال به موضوعات بی اهمیت عالقه دارند و انتظار زیادی است 
که از یک طرفدار سینما بخواهیم که حوصله فرزند خود و دیگر 
افراد را با دادن اطالعاتــی اضافی نظیر اینکه فالن بازیگر »آن 
مارگارت« بود، یا رابرت اوانز از اینکه اجازه داده آلی مک گرو در 

فیلم »گریز« بازی کند، پشیمان است، سر ببریم.

پیرمرد 
»پیرمرد« یک ســریال 
ترسناک و هیجان انگیز 
اســت که با اقتبــاس از 
کتابی به همیــن نام اثر 
توماس پری ساخته شده 
است. سریال »پیرمرد« 
توســط جاناتــان  ای 
استینبرگ و رابرت لوین 

توسعه یافته است. پخش این ســریال قرار است از 
16ژوئن 2022 آغاز شــود. در این سریال بازیگران 
مشهوری نظیر جف بریجز، جان لیتگو، ایمی برنمان 
و آلیا شــوکت نقش آفرینی کرده اند. داســتان این 
سریال درباره یک مأمور عملیاتی سابق سیا)سازمان 
اطالعاتی آمریکا( به نام دن چیس اســت که مدت 
زمان طوالنی ای زندگی مخفیانه داشــته است. اما 
زمانی که قاتلی از مخفیگاه وی اطالع پیدا می کند، 
این مأمور پیر اطالعاتی ناگزیر به فرار می شــود. او با 
هویتی دیگر یک آپارتمــان از زوئه مک دونالد اجاره 
می کند، اما دن چیس که به دنبال یافتن حقیقت است 
ناگزیر می شود مک دونالد را به عنوان هم آپارتمانی 
تحمل کند. با بیرون آمــدن دن جیس از مخفیگاه، 
هارولد هارپر معاون بخش ضد اطالعات اف بی آی نیز 
فراخوانده شده و به او دستور داده می شود دن چیس 
را به دلیل گذشــته مبهم و پر رمز و راز و پیچیده اش 
بازداشت کند. بنابراین دو نیروی کارکشته به نام آنجال 
آدامز و ریموند واترز مأمور تعقیب چیس می شــوند 
و او همزمان توســط یک قاتل و مأموران اف بی ای 

تحت تعقیب قرار می گیرد. 

بیلی د   کید
»بیلی د کید« سریالی حماسی 
در ژانــر وســترن ســاخته اتو 
باترســت اســت که از تاریخ 24 
آوریل 2022پخش آن از شبکه 
اپیکس آغاز شــد. در این سریال 
تام بلیت در نقــش بیلی د کید و 
دنیل وبر در نقش جسی اوانز بازی 
کرده اند. بلی د کید در یک فصل 
و 8 قسمت ســاخته شده است. 
شبکه اپیکس در شرح خالصه ای 

از داستان سریال آورده اســت: در این سریال به داستان زندگی 
بیلی د کید)بیلی کوچیکه( از یاغیان و هفت تیرکشان آمریکایی 
در سال های نیمه دوم قرن نوزدهم و اصالت ایرلندی وی پرداخته 
شده است. بخش هایی از سریال بیلی دکید، به طور ویژه به نقش 
محوری و مؤثر وی در »جنگ لینکلن کانتی« اختصاص دارد. در 
این سریال همچنین به پیوستن بیلی د کید به جسی اوانز دیگر 
یاغی معروف آمریکایی و رئیس گروه یاغیان »هفت رودخانه« نیز 
اشاره شد. در واقع بیلی د کید مجذوب شخصیت جسی اوانز که در 
آن زمان یک یاغی و دزد و جنایتکار باسابقه است، می شود. جسی 
اوانز شخصیتی محوری در زندگی بیلی د کید است و او را به ورود 
به نیمه تاریک زندگی دعوت می کند. نام اصلی بیلی د کید، هنری 
مک کارتی بود، او که در طول عمر کوتاه 21ساله اش حداقل 11نفر 
را به قتل رســانده بود، در نهایت توسط کالنتر پت گارت کشته 
شد.تاکنون بیش از 50فیلم سینمایی و چندین سریال تلویزیونی 
درباره بیلی د کید ساخته شده است. نسخه سینمایی با نام »پت 
گرت و بیلی د کید« در سال 1973به کارگردانی سام پکین پا با 
بازی جیمز کابرن یکی از مشهور ترین نسخه های سینمایی است 

که درباره بیلی د کید ساخته شده است.

آسمان شب
»آســمان شــب« یک ســریال 
آمریکایی در ژانر علمی – تخیلی 
بــه کارگردانی فیلیــپ مارتین و 
نویســندگی هولدن میلر و دنیل 
سی کانولی اســت. آسمان شب 
برای شبکه »آمازون« و »لجنداری 
تلویژن«ساخته شده است. سیسی 
استیسک و جی کی سیمونز در این 
سریال نقش آفرینی کرده اند. چای 

هنســن، آدام بارتلی، جولیتا زیلبربرگ، روسیو هرناندز، کیاه مک  
کرنان، بت الک، استفان لوئیس گراش و کاس باگی نیز دیگر بازیگران 
سریال آسمان شب هستند. این ســریال در ایالت ایلینوی آمریکا 
فیلمبرداری شــده و پخش آن از تاریخ 20مه 2022در یک فصل 
و 8قسمت آغاز شده است. سریال آسمان شب ازجمله سریال های 
ترکیبی متشکل از 3داستان است. داستان این سریال عاشقانه در 
مورد یک زوج فداکار و سالخورده است که آخرین سال های زندگی 
مشترک خود را پشت سر می گذارند. داستان دوم نیز از زمان پیدا 
شدن داالنی بین کهکشانی در پشت خانه این زوج شروع می شود و 
داستان سوم هم یک تریلر)داستان ترسناکی( درباره رقابت جوامع 
مختلفی است که دچار تضاد منافع شده اند. داستان این سریال از 
خانه زوجی بازنشسته به نام فرانکلین و ایرن یورک شروع می شود. 
در سریال »آسمان شب« ضمن پرداختن به زندگی حال این زوج، 
برای پیشبرد داستان، فلش بک هایی هم به زندگی گذشته آنها زده 
می شود. اصل داستان از زمانی شروع می شود که زوج یورک داالنی 
پنهانی را پیدا می کنند که به یک سیاره متروک راه دارد. آنها از زمان 
پیدا شدن این داالن، به دقت راز خود را مخفی نگه داشتند، اما زمانی 
که یک مرد جوان مرموز وارد زندگی آنها می شود، آرامش از زندگی 
زوج یورک به ســرعت از بین می رود و متوجه می شوند راز داالن 

اسرارآمیزشان بیش از چیزی است که می دانستند.
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