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شنبه  24فروردین 1398

در آخرین برنامه «سه روز با مرتضی آوینی» مطرح شد:

او در زمانه یقین بود و ما در زمانه تردید

به مناســبت بیستوششمین سالروز شــهادت مرتضی
آوینی ،نسخه ترمیم شده سه فیلم مستند شهید آوینی
نمـــــا
بهنامهای «و این اســت فتح الفتوح»« ،داســتان پل» و
«شــب عاشــورایی» در قالب برنامه «ســه روز با مرتضی آوینی» از  ۲۰تا ۲۲
فروردیــن  ۱۳۹۸در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمدند .شــامگاه روز
پنجشــنبه آخریــن روز از ایــن برنامــه با پنل تخصصی بررســی فیلم «شــب
عاشــورایی» بــا حضور فریــدون جیرانی ،محمدحســین مهدویان و شــهاب
اسفندیاری در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
طبــق گــزارش خبرآنالیــن ،محمدحســین مهدویــان ،کارگــردان جــوان
ســینمای ایران در این نشســت گفت« :آوینــی در فیلمهایش نگاهی مبتنی
بر یقین داشــت ،نگاه من اما از شــک و تردید شروع میشود؛ او این بخت را
داشت که در زمانه یقین زندگی کند ،ما در زمانه تردیدها زندگی میکنیم»
شــهاب اســفندیاری ،مدرس سینما هم در ســخنانی گفت« :در شرایطی
که همه به یک شــیوه عمل میکردند ،آوینی جســارت داشت که به شیوهای
متفاوت عمل کند؛ او چیزهایی را که بقیه بدیهی میپنداشتند ،مورد پرسش
قرار میداد ».فریدون جیرانی ،کارگردان پیشکســوت سینمای ایران هم در
این نشســت گفت« :امیدوارم در ســالهای آینده نیز مخاطبان با تماشــای
«شــب عاشورایی» متأثر شــوند و گریه کنند؛ دلم نمیخواهد این فیلمها در
سالهای آینده تبدیل به یک سند صرف در موزههای سینمایی شوند».

ویترین هفت قرن تاریخ رباعی فارسی

ســید علــی میرافضلــی از محققــان حــوزه رباعیــات ،در
روی خـط نشستی با عنوان «هزاره ابوسعید ابوالخیر» که به مناسبت
خـــــــبر هزارمین سالمرگ این عارف و شاعر نامدار ایرانی شامگاه
روز چهارشنبه  21فروردین ماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد اعالم کرد:
دفتر رباعیات منســوب به ابوســعید ابوالخیر ،که مشــتمل بر  ۷۲۶رباعی است،
ویتریــن هفــت قرن تاریخ رباعی فارســی از قرن پنجم تا یازدهم هجری اســت.
البتــه این گزیدهها لزوماً بهترین رباعیات این چند قرن نیســت ،منتهی اصناف
و اکناف تاریخ رباعی را پوشــش میدهــد و تنوع فرم و محتوا در این رباعیات به
قدری است که باعث شگفتی میشود.
مسعود دهنمکی با انتقاد از رویه فیلمهایی که در سینما اکران میشوند ،میگوید
که انگارغیرتی دیگر در جامعه وجود ندارد .این کارگردان ســینمای ایران که این
روزها تازهترین فیلمش با عنوان «زندانیها» در ســینماهای کشور در حال اکران
توگویی با برنامه «اختیاریه» درباره
اســت ،شامگاه پنجشنبه  ۲۲فروردین در گف 
وضعیــت فیلمهــای روی پرده و فرآینــد جذب مخاطب بــرای برخی از فیلمها
گفــت« :مثالً در فیلــم «آدم برفی» به نوعی معترضان را بازیچه قــرار دادند و از
احساســات شــان اســتفاده کردند تا تنها فیلم بفروشــد .االن اما فیلمی را از پرده
پایین نمیآورند و هر کاری میخواهند میکنند .الحمدهلل میبینید که در فیلمها
همه چیز هست و آنها که میگفتند خط قرمز ،دیگر خط قرمزی در فیلمها وجود
ندارد فقط وقتی بچهها را میبریم سینما باید گوشهایشان را بگیریم .بعضی از
فیلمها اینطور است و قرار است آزادی بیحد وجود داشته باشد و اعتراضی هم
دیگر وجود ندارد .شاید غیرتی هم دیگر در جامعه وجود ندارد!»

میزبانی از  75کشور در جشنواره جهانی فیلم فجر

امیر اســفندیاری معاون بینالملل سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر از
حضــور  ۱۰۹اثر خارجی در بخشهای مختلف ســیوهفتمین جشــنواره جهانی
فیلــم فجر خبــر داد و تعداد کشــورهایی را که در این جشــنواره نماینده یا فیلم
دارند  ۷۵کشــور عنوان کرد .همچنین طبق اعالم روابط عمومی این جشــنواره،
فیلمهای سینمایی «من برگشتم» ساخته لوکا مینیرو« ،مردی که ماه را خرید»
ســاخته پائولو زوکا« ،به حال من گریه نکن ،انگلیس» ســاخته نســتور مونتالبانو
و «بکاســین» ساخته برونو پودالیدس ،چهار فیلم از مجموعه فیلمهای حاضر
در بخش نمایش فیلمهای کمدی معاصر اســت که در ســی و هفتمین دوره از
جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

همنوایی با مردم سیلزده

کنسرت حسامالدین سراج و اردشیر کامکار ،همنوا با مردم سیلزده استانهای
ت در تاالر وحــدت برگزار
گلســتان ،فــارس ،لرســتان و خوزســتان ۱۳ ،اردیبهشــ 
میشود .در این کنسرت که با نام «ترانههای زمین» روی صحنه میرود ،اردشیر
کامکار بهعنوان نوازنده کمانچه و سرپرســت گروه و حسامالدین سراج بهعنوان
خواننده حضور دارند .این کنســرت ،همنوا با مردم ســیلزده کشور ،جمعه۱۳ ،
اردیبهشت ،ساعت  ۲۱:۳۰برگزار میشود .قیمت بلیتهای این اجرا  ۵۰تا ۱۲۰
هزار تومان تعیین شده است.

افتتاح جشنواره فیلم کن
با فیلم ترسناک جیم جارموش

تست بازیگری آقای بازیگر در جشنواره جهانی فجر

مردادماه امسال که از راه برسد درگذشت
آقــای بازیگــر ،عــزتاهلل انتظامــی ،یک
ساله میشود؛ بازیگر شناخته شده سینما
و تئاتــر کــه در چند مــاه گذشــته آیینها
و جمعهــای ســینمایی متعــددی با نام
او گــره خورده و برگزار شــده اســت .حاال
بــا از راه رســیدن جشــنواره جهانی فیلم
فجر و پیدا شــدن فیلمی از پشتصحنه
و تســت بازیگری فیلــم مانــدگار «گاو»،
قــرار بــر این شــده اســت که نســخهای از

تماشای این فیلم گفته« :وقتی فیلم در
جشــن هنر شــیراز به نمایش درآمد به
ســینما رفتیم .مــا را به بالکــن بردند
که در بین جمعیت نباشــیم و وقتی
دیدم که جمعیت چه استقبالی کرد،
نشستم روی زمین و زار زار گریه کردم.
خوشــحال بــودم کــه نخســتین
کاری کــه در ســینما کــردهام
چنین بــا اســتقبال روبهرو
یشود».
م 

ناصر مسعودی درهفتمین سالگرد درگذشت فریدون پوررضا از این هنرمند گیلک ،میراث او و شرایط امروز موسیقی میگوید

صدایی برخاسته از دل فرهنگ ایرانی
ندا سیجانی
خبرنگار

در هفتمین ســالگرد درگذشت فریدون
پوررضا هســتیم؛ خواننده و موسیقیدان
نامــدار گیلــک و صاحبنظــر در زمینــه
موسیقی فولکلوریک گیلکی .کمتر کسی
است که با صدای این هنرمند در سریال
«پس از باران» آشنا نباشد و آن را زمزمه
نکند؛ صدایی که برخاســته از موســیقی
بومی گیالن اســت و نوای فرهنگ ایران
را به گوش میرساند .فریدون پوررضا ۳
مهر ســال  ۱۳۱۱در لشــت نشا متولد شد
و در  ۲۳فروردین  ۱۳۹۱در شــهر رشــت
چشــم از جهان فروبســت .این هنرمند
موســیقی آوازی را در محضر اســتادانی
چون یونس دردشتی ،سعادتمند قمی
و غالمحســین بنــان آموخــت و بعــد از
سالها تالش در آزمون خوانندگی رادیو
گیــان رتبــه اول را کســب کــرد و بهطور
رســمی بهعنــوان خواننده شــروع بهکار
کرد .دو کاســت «میگیالن» و «گیله لو»
آثــار بعــد از انقالب این هنرمند اســت.
سال  ۱۳۷۹تیتراژ و متن سریال «پس از
باران» را اجرا و یک ســال بعد مقام اول
موســیقی در فیلم و سریالهای کشور را
از آن خــود کرد .ســالروز درگذشــت این
هنرمند بهانهای بود تا پای صحبتهای
اســتاد ناصــر مســعودی ،از خوانندگان
پیشکسوت موسیقی گیالن بنشینیم که
توگورا در ادامه میخوانید:
این گف 
ëëفریدون پوررضا -همچون خود شما-
از خوانندگان برجسته موسیقی گیالن به
شمار میآید و آثارخاطره انگیزی از خود
به یادگارگذاشته اســت .از سبک کاری و
فعالیتهای این هنرمنــد در این عرصه
بگویید؟
فریــدون پوررضــا ازخواننــدگان
شــناخته شــده موســیقی فولــک ایــران
اســت؛ هنرمنــد فعال موســیقی شــرق
گیالن که زحمات بسیاری برای معرفی
موســیقی فولک گیلکی کشــیده اســت.
البته خیلی سال قبل تر ،پیش ازایشان،
استاد احمد عاشورپور که از پیشکسوتان
موســیقی گیالن بود در معرفی و اشاعه
ایــن موســیقی تــاش بســیاری داشــت
و بعدهــا هــم هنرمندانــی چــون خانم
شمس و....
من ســال  ۱۳۲۸بــه همــراه خانواده
بــه تهران آمدم و موســیقی را درمحضر
استادعلیاکبرخان شــهنازی آغاز کردم
و بعــد از آن بواســطه آشــنایی یکــی
ازدوســتان بــا اســتادان احمد عبــادی و
ملــوک ضرابــی بــه آمــوزش موســیقی
درمحضــر ایــن بزرگــواران ادامــه دادم.

ســال  1334بــه گیــان برگشــتم و در
حوزه تئاتر فعالیت میکــردم و بعد آن
در رادیو گیالن مشــغول کار شــدم .رادیو
گیــان ســال  1334افتتــاح شــد و مــن
درســال  1336وارد رادیو شــدم و بعدها
به تهران آمدم و فعالیت خود را دررادیو
و برنامه گلهای صحرایی آغازکردم.
زمانــی کــه بــه تهــران آمــدم ،آقای
فریــدون پوررضــا فعالیــت موســیقایی
خــود را در رشــت بهصــورت جــدی
ادامــه دادنــد و انصافــاً در معرفــی
موســیقی بومــی شــرق گیــان تــاش
بســیاری داشتند والبته این عالقهمندی
واســتعداد بیارتبــاط بــا زادگاه ایشــان
نیســت.آقای پوررضا متولد لشــت نشــا
هســتند؛ یکی ازشهرهای تاریخی استان
گیالن و این اثرپذیری و کارهای ماندگار
بیشتر به این علت بوده است.
ëëموسیقی غرب گیالن با موسیقی شرق
گیالن چه تفاوتهایی دارد؟
این تفاوتهــا بیشــتردر گویشهای
موســیقی نمود پیــدا میکنــد؛ بهعنوان
مثــال درغــرب گیــان گویــش تالشــی
کــه گویــش خاصــی اســت شــهرت
بســیاری دارد .شــرق گیالن هم معرف
گویشهــای دیلمــان ،املش و...اســت
امــا بهطورکلی هرشــهرو بخــش گیالن
حــال و هوا و موســیقی خــاص خودش
را دارد .در اســتان گیالن مســیری هنری
برای همــه هنرمنــدان وجوینــدگان راه
موسیقی گشوده شــده و امکانات خوبی
نیز فراهم بود.
ëëامروزموســیقی فولکلوریــک ایــران
درچه شرایطی قرار دارد؟ آیا شهری شدن
درموسیقیفولکتأثیرگذاشتهاست؟
بلــه .قطعــاً بیتأثیرنخواهــد بــود.
فضــای امــروز موســیقی شــرق وغــرب
گیــان بــه مرکزیــت کــه رشــت باشــد
نزدیک ترشــده است .موســیقی اصیل
ایــران هیچــگاه راکــد نمیماند ومســیر
خود را ادامه میدهد اما موسیقی امروز
بــه نســبت حــال و هوایــی کــه آن زمان
وجود داشــت متفاوت ترشده وجوانها
بــه ســمت موســیقی روز گرایــش پیــدا
کردهانــد .درحــال حاضرهــم جوانانــی
هســتند کــه درعرصــه موســیقی تالش
میکننــد امــا امــکان عرضــه بــرای آنها
چندان فراهم نیست بنابراین تالششان
در زمینه موســیقی ارکســترال است این
درحالــی اســت کــه آن زمــان موســیقی
ارکســترال بیشتر در مرکز شــنیده و اجرا
میشــد و در شــهرهای مختلف بیشــتر
موســیقی بومــی بــه گــوش میرســید
بهطور مثال در تهران ارکسترهای بزرگ
موســیقیهای فاخــر اجــرا میکردنــد.
ناگفته نماند درحال حاضر هم جوانان

همــان موســیقیهایی کــه در گذشــته
تولیــد شــده بــود را مانند کارهــای آقای
عاشــورپور ،پوررضــا و آثــار مــن را اجــرا
میکنند؛ جوانانی که در زمینه موسیقی
تحصیلکردهاند و سعی میکنند همان
کارها را بصــور امروزیتر اجــرا کنند .اما
بازهم تأکید میکنم محلی برای عرضه
کارهای آنها وجود ندارد و با وجود آنکه
هنرمندان جوان تشنه موسیقی هستند
شرایط چندان مساعد نیست .آن زمان
ســاز را در صدا و ســیما نشــان میدادند
اما امروزه اینگونه نیست و خواننده باید
لبخوانی کند و این کار جای تأسف دارد.
ëëبا توجه به ذائقه شــنیداری نسل امروز
آیا تصمیم داشــتید موســیقی خود را به
روز کنید؟
مــن کارم را از گیــان شــروع کردم و
زمانــی هم کــه به تهــران آمــدم همان
کارهــا را در تهران اجــرا میکردم و هیچ
گاه در موســیقی درجا نزدم و موســیقی
اصیــل ایــران را حفظ کــردم و به گوش
دنیا رساندم و کارهای ارکسترال یا جوان
پســندانه را بــه جوانها محــول کردیم.
موســیقی کار دل اســت اگــر ملــودی به
دلم بنشیند و آمادگی صدا و فضا وجود
داشــته باشــد قطعــاً ایــن کار را انجــام
میدهــم اما بایــد میدان را بــه جوانها

بدهیم البته این کار به عهده مســئوالن
فرهنگــی اســت .جوانــان عالقهمنــد به
موســیقی بســیار اســت امــا هــدف ایــن
اســت که اصالت موسیقی از بین نرود و
جوانان امانتدار باشــند و همان سبک و
ســیاقی که در ریشه موسیقی بوده است
را ادامه بدهند.
ëëبرای حفظ این ریشهها چه باید کرد؟
نکتــه اول عرضــه موســیقی اســت
پیش از این هم اشــاره کردم جوانهای
بســیاری هستند که درعرصه موسیقی و
معرفی موسیقی فولک تالش میکنند
امــا عرضــه ایــن آثــار مهــم اســت .یک
روزهــم ممکن اســت همین موســیقی
محلی گیالن با ارکســترها اجرا شــود اما
حفــظ اصالــت و نحــوه ادای کلمــات و
اجرای آن بسیار اهمیت دارد.
ëëیکــی ازبرنامههــای بســیار مهــم و
تأثیرگــذار در معرفــی موســیقی فولــک
ایــران رســانه ملی اســت .بهطــور مثال
درگذشــته برنامه گلهای صحرایی نقش
بســزایی درشناساندن موســیقی نواحی
ایران داشت اما درحال حاضر از داشتن
چنیــن برنامههایی محروم هســتم نظر
شما دراین باره چیست؟
بهتریــن خاطــرات دوران خوانــدن
مــن دربرنامــه گلهــا آغــاز شــد .پیــش

ازآنکــه به تهــران بیایم در رادیو رشــت
به همــراه دیگــر هنرمندان چــون آقای
نــادر گلچیــن همــکاری داشــتیم امــا
زمانــی کــه بــه اســتاد عبــادی معرفــی
شــدم ،ایشــان دربرنامه گلها فعالیت
داشــتند و بعــد ازیــک آزمــون کوتــاه
دعوت کردند که بــه رادیو بروم .درواقع
بواسطه کمک و راهنمایی ایشان بود که
توانستم به برنامه گلهای صحرایی راه
یابم«.بنفشه گل» نخستین کاری بود که
دربرنامه گلهای صحرایی اجرا کردم و
بعد ازآن «دلواپســی» کاری ازغالمرضا
امانی را خواندم و بهدنبال آن آرام آرام
کارهایی کــه پیش ازاین در رادیو رشــت
خوانده بــودم را اجرا کردم .اغلب کارها
ملودیهایی بود که به ذهنم میرسید و
روی آن شعر یا ترانه میگذاشتم و اجرا
میکردم.رادیــو و تلویزیــون در معرفی
موســیقی بویــژه بــرای جوانــان نقــش
مهمی دارد اما پخش آثار آن به عرضه
و تقاضا بستگی دارد.
ëëیعنی تقاضایی که از ســوی مردم دیده
میشود؟
عرضه بدون تقاضا ممکن نیســت.
موســیقی بــرای مــردم اســت و ایــن
مــردم هســتند کــه پــای فرهنــگ و هنر
خود ایســتادهاند و نشــانگر آن اســت که
موسیقی هنوز نفس میکشد .هیچکس
صاحب موســیقی نیست و موسیقی در
روح و روان مردم تبلور یافته است.
ëëچرا در این سالها کمتر کارهای شما از
رادیو و تلویزیون پخش میشد؟
شــاید یــک دهــم ازکارهــای مــن را
پخــش کرده باشــند و چرایــی آن را باید
مســئوالن رســانه ملی پاســخگو باشند.
کارهــای متفاوتــی در عرصــه موســیقی
گیلکــی و فارســی خواندهام و در آرشــیو
صدا و ســیما موجود اســت و کسانی که
با سابقه هنری من آشنا هستند کارهای
من را میشناساند.
ëëبــا توجــه بــه نزدیــک شــدن ســالگرد
رادیــو کمــی از خاطــرات آن دوران و
فعالیتهای خود در رادیو بفرمایید.
آن زمــان دســتگاههای پخــش
موســیقی محدود بــود و ابتدا صدا بود و
بعدها ســیما به آن اضافه شد و در آخر
صدا و ســیما بــا یکدیگر ادغام شــدند و
هنرمنــدان ارتباط تنگاتنگــی با یکدیگر
داشــتند و بــا توجه بــه شــرایط آن زمان
ملودیهای بسیار خوبی هم منتشر شد
اما امروزه به این صورت نیســت .شاعر
شــعر یا ترانــه را به آهنگســاز میدهد تا
ملودی ساخته شود و آن حس همدلی
کمتر دیده میشود .ناگفته نماند همین
حاال هم بیشــتر موسیقی دهههای -30
 50-40بازخوانــی و تکــرار میشــود بــه

این خاطــر که اثرگذار و مانــا بودند .من
از روزی که فعالیت در عرصه موســیقی
را آغــاز کــردم تــا به امــروز ســعی کردم
حرمت و اصالت موسیقی را حفظ کنم
امــا زمان فرق کرده اســت امــروزه همه
خواننــده و اســتاد شــدهاند و ایــن اتفاق
بیتأثیر ازافزایش فرستندههای مجازی
و شــبکههای ماهــوارهای و تلویزیونــی
نیســت واگــر از صبــح تا شــب پــای این
برنامههــا بنشــینید شــاید تنها پنــج کار
متفاوت به گوشتان برسد و مابقیشان
کامالً شبیه به هم هستند.
آن زمــان محتــوای اشعارعاشــقانه
بــود و صمیمیــت خاصــی داشــت امــا
امروز شــعرهایی بــه گوش میرســد که
هیچ محتوایــی ندارد .در همه جای دنیا
موسیقی مانا وجود دارد حاال باید ببینیم
چقدرامــکان عرضــه آن وجــود دارد و
چگونه میتوان ازگذشته الهام گرفت.
ëëدرایــن ســالها تدریس موســیقی هم
داشت هاید؟
بلــه .امــا نــه بهصــورت گســترده
و مســتقیم .جوانانــی کــه عاشــقانه
موســیقی را دنبال میکنند هرگاه از من
درخواست راهنمایی و کمک داشتهاند
دریغ نکردهام وهیچ گاه روی برنگردانم
و تــا آنجا کــه توانســتهام با مــردم بودم
وســعی میکنــم همیشــه ایــن راهــم را
حفظ کنم شــاید به همیــن دلیل مردم
نســبت به من خیلــی مهر دارنــد؛ ما به
نفس همین مردم زنده ایم.
ëëچنــدی پیــش خــارج از ایــران اجرای
کنسرت داشتید استقبال از این برنامه به
چه صورت بود؟
بله در تورنتو ،ونکــوور هلند و آلمان
اجرای کنســرت داشتم و استقبال بسیار
خوب بــود .موســیقی بومی ایــران هنوز
هم عالقهمندان خود را دارد.
ëëآیــا در آینده اجرای کنســرت یا انتشــار
آلبوم خواهید داشت؟
فعالً تصمیمی برای اجرای کنسرت
یــا انتشــار آلبــوم نــدارم .البتــه یکــی –
دوســال اخیر بــا همکاری اســتاد مجید
درخشــانی و تعــدادی از هنرمنــدان
گیالنــی آلبــوم موســیقی جمــعآوری
کردیم که آماده انتشــار است اما شرایط
بــازار موســیقی چندان مســاعد نیســت
ایــن درحالــی اســت کــه تولیــد آلبــوم
بســیار هزینــه بر اســت.در مــورد اجرای
کنســرت هم باید بگویــم ما نمیتوانیم
مثــل جوانهــا پرســرعت باشــیم بلکه
بایــد همه چیــز از نظر موقعیــت صدا،
ضبط و ...مهیا باشــد .امیدوارم فرصت
و امکانات بیشتری برای جوانان فراهم
شود و کســانی که ناظر موسیقی هستند
توجه و وقت بیشتری بگذارند.

سالح قدیمی دی.سی .کمیکز دوباره به کار افتاد

حاال نوبت «شزم» است
وصال روحانی
خبرنگار

«شــزم» مثــل «شــاهین» و «فلــش
گــوردون» از نخســتین نمونــه فیلمهای
کمیک بوکی بود که نسخههای نخستین
آن در دهــه  1930ســر برآوردند و به دهه
 1940بسط یافتند اما این نسخه تازه شزم
اســت کــه آن را دیویــد اف .ســندبرگ با
بودج های  100میلیون دالری ساخته و در
این چند روزی که اکران شــده ،بالفاصله
در صدر پرفروشهای امریکای شمالی و
بسیاری از کشورهای دیگر نشسته و سند
تازهای از بیمهار بودن کمیک استریپها
در بــازار فــروش و ســوددهی در روزگار
کنونی به دست داده است.
ëëهفتمین قهرمان ســینمایی دی.ســی
کمیکز
پــس از برگردانــده شــدن اکثر قریب
بــه اتفــاق قهرمانــان کمیــک بوکــی و
شــرح زندگی و کارهای حماسیشــان به

موضوع و دستمایه فیلمهای سینمایی
متعدد و پرفروش در چهار دهه گذشته
و بویــژه از  1989به بعد ،شــزم از آخرین
کاراکترهــای بیــرون مانــده از این چرخه
بود که آن نیز در نگاه دوباره استودیوهای
غربــی بــه وی زندگــی مجــددی یافتــه
است .نسخه تازه شزم را شرکت نیوالین
ســاخته و کمپانی قدیمی بــرادران وارنر
توزیــع آن را در ســطح جهــان برعهــده
گرفتــه و ســناریوی آن را هنــری گیــدن
و دارن لمکــه براســاس داســتانهای
شــزم کــه چــاپ دیســی کمیکز اســت،
نگاشــتهاند و بــه ایــن ترتیــب هفتمیــن
قهرمان از ســری داســتانهای دیســی
کمیکز هم به جمع افراد فوقالعادهای
پیوســته که پیشتر توســط هالیــوود و با
ساخت فیلمهایی پر شتاب به وسیلهای
برای درو کردن پول هنردوســتان تبدیل
شــده بودنــد .ایــن در حالی اســت که در
عالم کمیک بوکســازی فقط مارول که
با والت دیسنی یک تیم کاری و حرفهای

عکس :ویکی پدیا

فیلــم ترســناک «مردههــا نمیمیرند» ســاخته فیلمســاز
آن سوی مســتقل «جیم جارموش» بهعنــوان فیلم افتتاحیه هفتاد
مرز
ودومین دوره جشــنواره بینالمللــی فیلم کن به روی پرده
خواهد رفت« .مردهها نمیمیرند» سیزدهمین ساخته جیم جارموش است که
با اشــارهای به فیلم معروف و تعیینکننده «شــب مردگان زنده» ساخته جورج
رومــرو در واقــع ادای احترامــی به سینماســت .در این فیلم بازیگــران معروفی
چون بیل مورای ،آدام درایور ،تیلدا ســوئینتون ،اســتیو بوشــمی ،دنــی گلوور و...
ایفــای نقش کردهانــد .در خالصه داســتان این فیلم آمده :در شــهر خواب آلود
و کوچک «ســنترویل» چیزی ســر جایش قرار ندارد .ماه بســیار بزرگ و نزدیک
اســت و ســاعتهای روز غیرقابــل پیشبینی شــده اســت و حیوانــات رفتارهای
غیرمعمــول از خود نشــان میدهنــد .مردهها از گور بر میخیزند و وحشــیانه به
شهر و موجودات زنده حمله میکنند و شهروندان برای بقای خود باید بجنگند.

ایــن فیلــم در ســیوهفتمین دوره ایــن
جشــنواره بــه نمایــش دربیاید و بــه این
بهانه یاد عزتاهلل انتظامی که بازیاش
در نقــش مــش حســن نقطــه عطــف
و تحولــی شــگرف در تاریــخ بازیگــری
ســینمای ایران به وجود آورد ،زنده شود.
طبق گفته الدن طاهری مدیر فیلمخانه
ملی ایران ،بخشی از این تصاویر مربوط
به زمانی اســت که بازیگران فیلم «گاو»
بــا لباسهــای خودشــان و در محــل

روســتای لوکیشــن فیلم جلــوی دوربین
قرار میگیرند و با هدایت کارگردان برای
صحنههــای مختلــف تســت بازیگــری
میدهنــد .بخشــی از ایــن تســتها هم
در حیــاط اداره فرهنگ و هنــر آن دوران
که محل فعلــی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی است ،فیلمبرداری شده و جالب
اینکــه در ایــن تســت ،بازیگــران لبــاس
صحنه یــا همان لباس روســتاییها را بر
تن دارند .پیش از این نیز نسخه بازسازی

شده فیلم «گاو» در سیوچهارمین دوره
این جشــنواره به نمایــش درآمد و حتی
یک فریم از فیلم پوســتر جشــنواره شد.
«گاو» به کارگردانــی داریوش مهرجویی
و نویسندگی غالمحسین ساعدی اولین
تجربــه عــزتاهلل انتظامــی بهعنــوان
بازیگر اســت که جوایــز خارجی و داخلی
بســیاری را برای او به ارمغــان آورد .زنده
یــاد انتظامــی در کتاب«آقــای بازیگــر»
هوشــنگ گلمکانی دربــاره اولین تجربه
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مشترک را تشکیل داده ،راندمانی باالتر
از دیسی کمیکز داشته و در پولسازی از
دیسی کمیکز پیش افتاده است.
ëëنوجوانی که به یاری بزرگساالن میآید
رقابت دو غول انتشاراتی و سینمایی
دیســی کمیکــز و مــارول هــر چــه بوده
باشــد« ،شــزم» جدیــد مثــل مــوارد و
نســخههای قبلــی این داســتان متمرکز
بر کاراکتری نوجوان بهنام بیلی باتسون

(با بازی اشــر انجل) اســت کــه این توان
را دارد کــه در فرآیندهایــی غیرمعمول
تبدیــل بــه یــک قهرمــان اجتماعــی
بزرگسال شــود و به نجات مردمی بیاید
که تحت ستم کینهتوزان قرار گرفتهاند.
ایفــای رل ایــن قهرمــان و بواقع نســخه
بزرگســال اشــر آنجل بــا زاخــاری لهوی
است و ســایر نقشهای مهم این فیلم
را مارک اســترانگ ،جک دیــان گریزر،

ژیمون هونســو ،گریس فولتون ،میشــل
بــورت ،ایان چن ،جــووان آرماند و نیت
هرمان بازی کردهاند و اندی اوشو و جان
گلوور نیز از بازیگران این فیلم هستند.
ëëسرپوشیبرضعفها
واقعیــت امــر این اســت کــه نیوالین
طرحهای اولیه ســاخت نســخهای تازه از
روی «شــزم» را از اوایــل دهــه  2000آغــاز
کرد و ســناریوهای نخســتین را آدمهایی
مطــرح در اندازههــای ویلیــام گولدمن و
جوئل کوئن نوشتند و حتی کار به مراحل
«پیشتولید» هم کشیده شد اما اختالف
ســلیقهها بر ســر بافــت فیلــم و موضوع
ســبک و مالیــم فیلــم و اصــرار برخی بر
تندتــر و تیرهتــر شــدن آن ،کار را متوقــف
کرد و از آنجا که شــزم نیز در داستانهای
اوریژینــال آن کاپیتــان مــارول نامیــده
میشــد و حق بهرهگیری هنری و تجاری
از ایــن کاپیتــان در تملک شــرکت مارول
اســت ،کار ســاخت فیلم دچــار تأخیری
چشــمگیر شــد ،تا اینکه در اگوست 2017

کارها به دســت سندبرگ افتاد و انتخاب
همکاران او نیز در ماههای بعدی شــکل
گرفت و فیلم روی غلتک افتاد .قســمت
اعظم فیلمبرداری در شــهر فیالدلفیای
امریــکا صــورت گرفتــه اســت و واکنــش
اولیــه منتقــدان در قبــال ایــن فیلم مثل
عکسالعمل مــردم ،اغلب مثبت بوده
امــا جمالتی انتقــادی نیز نثــار این فیلم
شــده و از آن قبیــل اســت نقــد فرانــک
شــک ،ســینمایینویس هالیــوود ریپورتر
که متذکر شــده هرچند شزم تازه فیلمی
بــزرگ و بســیط و دارای نــکات مثبــت
فنــی متعــدد اســت ،امــا معلــوم اســت
کــه آن را بــا ســاحهایی مثــل جلوههای
بصــری فــوق مدرن بــ ه کاری چشــمگیر
بــدل کــرده و بهروایتی با داروهــای نیروزا
و دوپینگ،تــاش کردهانــد تــا در ســایه
یاش در امریکای
ندالر 
فروش  100میلیو 
شــمالی و نزدیــک شــدن بــه رقــم 300
میلیــوندالر با احتســاب تمامــی قارهها،
فقر موضوعی آن به چشم نخورد.

