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گرامیداشت پیشکسوت گرافیک نوین ایران

شامگاه پنجشنبه جمعی از اهالی فرهنگ و هنر به میزبانی
مدیریت فرهنگســرای ارســباران گردهم آمدند تا از سالها
تجسمی
فعالیــت محمدبهرامی در عرصه نقاشــی و گرافیک تقدیر
کننــد .به گــزارش «ایران» ،ابتدای این مراســم به قرائت مختصــری از زندگینامه
این پیشکســوت عرصه گرافیک نوین ایران اختصــاص یافت؛ محمود بختیاری،
تاریخــدان و پژوهشــگر از جمله ســخنرانان بود که با اشــاره به برخــی ویژگیهای
اخالقــی بهرامی گفــت«:در کلیه آثارش میتــوان درک بــاالی او از فرهنگ ایران
را مشــاهده کرد ،چرا که او ابیات شــاعران بزرگی همچون فردوســی یا حافظ را به
زیبایی به تصویر کشیده شده است ».بهرام کلهرنیا یکی دیگر از پیشکسوتان عرصه
گرافیــک درباره بهرامی گفت«:او بــا تالش فراوان به جایگاه امروز خود رســیده و
همیشه سعی داشته هنر و فرهنگ ایرانی را با استفاده از سبک و سیاق خاص خود
در آثارش به تصویر بکشد ،این در حالی است که متأسفانه در جوانهای امروز ذوق
هنــری زیادی وجود ندارد .برای آنان تکنولوژی و امکاناتش جذابیت بیشــتری به
همراه دارد ».محمد بهرامی متولد سال  ۱۳۰۵و طراح گرافیک ،نقاش ،نگارگر و از
پایهگذاران گرافیک نوین ایران است .او در مدرسه «صنایع مستظرفه» به فراگیری
این هنر پرداخت و از دانشــکده هنرهای زیبا فارغالتحصیل شــد .او دوره عکاســی
را در انستیتو عکاسی نیویورک به پایان رساند .بهرامی سال  ۱۳۲۵نخستین آتلیه
خــود را به نام «آرک» که از نخســتین آتلیههای گرافیک ایران اســت ،با همکاری
شاگردش جواد هاتف در خیابان اللهزار تأسیس کرد و بسیاری از استادان گرافیک و

حال و روز پل استر در  70سالگی

پــل اســتر ،خالــق مجموعــه رمــان
ســه گانه «نیویــورک» بعــد از مدتها
ســکوت ،بتازگــی از نگرانــی ایــن
روزهایش در ارتبــاط با دونالد ترامپ
گفتــه؛ او بدتریــن اتفــاق ممکــن
بــرای امریــکا را در ایــن میدانــد کــه
«نهادهایــی همچــون قانون اساســی
و عدالــت زیــر فشارسیاســتهای این
رئیــس جمهــور ،مثــل صابــون ذوب
شوند ».در بخشی از ترجمه تازهترین

این «پدر» شبیه هیچ پدر دیگری نیست!
خبرنگار
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شــکور لطفــی نویســنده،
روی خـط پژوهشگر ،مدیرفرهنگی،
خـــــــبر فعــال تلویزیونــی و
ورزشــکار پیشکســوت درگذشــت .نثر ســاده و
م و توجــه به
روان و ســادگی و قابلیــت تعمیــ 
محیط زیســت و طبیعــت از ویژگیهــای آثار
این نویسنده است .همچنین پیشنهاد تعیین
مقطــع ســنی بــرای کتابهای مقطــع کودک
و نوجوان نخســتین بار از ســوی این نویســنده
مطــرح شــد«.پیرزنی کــه دلش میخواســت
تمیزترین خانه دنیا را داشــته باشــد»« ،چکه
چکه»« ،سرگذشت چمنزار» و ...از آثار این نویسنده پیشکسوت است.

معرفی آثار راه یافته به جشنواره جهانی فیلم پارسی

فیلمهای کوتاه ،بلند و مستند راه یافته به هفتمین جشنواره جهانی فیلم پارسی
مشــخص شــدند .فیلمهای سینمایی و مســتند لرد ،صفر تا سکو ،افسونگر ،کله
سرخ ،درســاژ ،درباره فروشنده ،آوانتاژ ،ناپدید شــدن ،حریم شخصی ۲۴ ،فریم
و سهیال شماره  ۱۷برای نمایش در این رویداد سینمایی انتخاب شدند .از میان
آثار رســیده ،فیلمهای کوتاه حیوان ،نگاه ،شب تولد ،رتوش ،آسمان آبی ،زمین
پاک ،آبشــار ،بدو رســتم بدو ،در یک چشــم بر هم زدن و در دوردست به بخش
اصلی راه یافتند .هفتمین جشــنواره جهانی فیلم پارســی از هشــت تا هجدهم
شهریور ماه به دبیری امین پلنگی در سیدنی و ملبورن برگزار میشود.

«تاریکی» در راه تورنتو

فیلم کوتــاه «تاریکی» به کارگردانی ســعید جعفریــان و تهیهکنندگی رامبد
جوان بعد از حضور در بخش مســابقه فیلم کوتاه جشنواره کن  ۲۰۱۸موفق
به حضور در بخش مســابقه چهل و دومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم
تورنتو شــد .جشــنواره فیلــم تورنتو به عنــوان یکی از جشــنوارههای درجه A
بینالمللی مهمترین رویداد سینمایی امریکای شمالی به شمار میرود.

«قاتل بیرحم» در برج آزادی!

نمایــش «قاتــل بیرحم» به نویســندگی هنینگ مانکل که توســط مســعود
رایگان ترجمه شــده اســت ،بــا تهیه کنندگــی رزاق موســویپور و کارگردانی
محمدجواد بشــارت از امروز  ۲۰مرداد در سالن اصلی برج آزادی به صحنه
میرود .پدرام عزیزی ،کیمیا ناصری ،مســعود ســاالری ،شــهراد بیدآبادی،
آیه قبادیان ،جلیل گلشــن ،شــهرزاد علی محمدی ،ریحانــه یزدان یار و زیبا
بنماران ،بازیگران این نمایش هستند.

نمایش«پاراسمپاتیک» در اکو

«پاراســمپاتیک» کاری از گــروه هنری آژاکس به کارگردانی مســعود بهارلو از
امروز  ٢٠مرداد به مدت دو هفته در مؤسسه فرهنگی اکو روی صحنه میرود.

واکنش برد پیت به شکایت آنجلینا جولی

بیننده برخوردار باشــند .در کدام آموزه
اخالقــی ،عرفــی و شــرعی گفتــه شــده
کــه فــرد مقید به ایــن آموزههــا ،باید در
برابر هجمههای اجتماعی نظیر همان
اتفاقــی کــه در دانشــگاه بــرای «حامد»
رخ داد بــه جای واکنشهــای معقول و
منطقــی از خــود یــک چهره پاســتوریزه
بیخاصیــت و یک قهرمــان کارتونی که
براحتی توســط دیگران دســت انداخته
میشــود ترســیم کنــد؟ در طراحی این
شــخصیت کــدام انطبــاق بــا واقعیات
اجتماعــی مــورد نظــر قــرار گرفتــه کــه
بــه چنیــن خروجــیای منتهــی شــده
اســت؟ ایــن همــه انفعــال و ضعف در
برابــر جنــس مخالــف بــه بهانــه حفظ
اخالقیــات از کجــا میآیــد؟ آن به میان
حیاط دانشگاه پریدن را چگونه میتوان
پشت ســنگر اخالق مداری توجیه کرد؟
شــگفت آور اســت که حتی از قهرمانان
ســریالهای دو دهه پیــش هم عقبتر
رفتــه ایــم ،محمــد منصــوری مثبــت و
بااخالق سریال «درپناه تو» که زنده یاد
حســن جوهرچی به زیبایی نقشاش را
بــازی میکرد ،یک نمونه واقعی و قابل
بــاور از پســر دانشــجوی متعلــق به یک
خانواده شهید در میانههای دهه هفتاد

را بــه ذهنمــان میآورد ولــی آیا «حامد
تهرانــی» بــه جــز گریــم معصومانهای
که برایش در نظر گرفته شــده شــباهت
دیگــری بــا محمــد منصــوری و دیگــر
قهرمانان قابل باور آن دوره زمانی دارد.
ëëسریالهایی با فیلمنامههای بیچفت
و بست
گذشــته از نارســایی پررنــگ
شخصیتپردازی ،سریال پدر ،در ابعاد
دیگر هم لنگ میزند .طراحی خانواده
عموی لیال هیچ نشــانهای از خالقیت و
تالش بــرای یــک پرداخــت هنرمندانه
به دســت نمیدهد .همان دســتمایه از
مد افتاده عشــق یک طرفه پسرعمو به
دخترعمو که سالهاســت است از دایره
فیلمنامهنویســی تلویزیــون و ســینما
خارج شده بدون آنکه پیش زمینه خوب
و مناسبی برایش صورت بگیرد و چفت
و بســتهای دراماتیــک آن طراحــی
شــده باشــد به بدنه داستان تزریق شده
اســت آن هم با انتخاب نامناســب نیما
رئیســی در نقش پســرعمو که بــا بازیگر
لیال (ریحانه پارســا) دســت کــم دو دهه
اختالف سنی دارد و انتخاب خیلی بدتر
مسعود فروتن در نقش عموی خانواده
کــه بــا بــازی ضعیــف متکــی بــر حفظ

دیالوگ خود تنها به کارنامه موفقش در
کارگردانــی تلویزیونی لطمــه وارد کرده
اســت .از پرداخت تخت و ســطحی نوع
ارتباط کاری پدر لیال با برادر بزرگش هم
کــه چیزی نگوییم بهتر اســت ،آیا واقعاً
در ســیما مقولهای بهنــام نظارت کیفی
وجود دارد؟
 ëëاز لیالی قصه تا لیالی پدر
جبــار آذیــن منتقــد پیشکســوت،
دربــاره فیلمنامــه ضعیــف ســریال
«پــدر» میگویــد :روزگاری فرهادهــا و
مجنونهــا بــرای رســیدن به شــیرینها
و لیالهــای خــود بــه هــر در میزدنــد و
کوههــا و بیابانهــا را روی دوش و زیــر
پــا میگذاشــتند ،ولــی حــاال و در دوران
مــا ،لیالها برای دســتیابی به حامدهای
اشرافزاده ماشین شوی و حافظ قرآن!
کفش آهنین به پا میکنند و آواره کوچه
و خیابــان و کارخانــه و مســجد و بیابــان
و راهروهــای تلویزیــون میشــوند و بــه
دختــران جامعه ما میآموزنــد که باید
ســر وجان وعزت و آبرو را در راه عشــق!
فــدا کــرد و بــرای رســیدن بــه معشــوق
مایــهدار ،از همــه چیــز وحتــی خانواده
دست کشید!
این منتقد با مقایسه میان فیلمنامه

«قصــه غصــه لیــا» نوشــته مرحــوم
نعمــتاهلل اســداللهی و مقایســه آن با
ســریال پدر ،تصریح میکنــد :آدمهای
اســداللهی بهدنبــال لیــای آزادی
و آزادگــی بودنــد و آدمهــای لیــای
تلویزیــون با تزئین در ودیــوار و تیتراژ به
آیات الهی! درپی رساندن لیال به حامد!
آدمهــای لیــای شــادروان اســداللهی،
همچنــان بــرای وصــل بــه لیــای خود
تالش میکنند و لیالی تلویزیون درکنار
حامد خود فالوده میخورد .قصه غصه
حامد و لیال در تلویزیون با «تنهاییهای
لیــا» پیشــینه دارد و بــا ســاخته شــدن
بخش های؛«لیال ازدواج میکند»« ،لیال
بچه دارمی شود»« ،لیال فارغ میشود»،
«لیــا »...ادامــه خواهــد داشــت! بایــد
از تلویزیــون اسپانســری ایــران تشــکر
کــرد که بــا پــول و امکانات ملــت ،برای
رفقــا و آقازادهها و نورچشــمیها فرش
قرمزپهــن کرد ه اســت تا آنهــا لیال بازی
کنند.
ســیدرضا صائمــی منتقــد فیلــم
توگــو بــا «ایــران» ،موفــق
نیــز در گف 
نبودن ســریالهای تلویزیونــی از جمله
مجموعــه پــدر در جــذب مخاطــب را
ناشــی از عوامــل درون متنــی و عوامــل
بــرون متنــی میدانــد و میگویــد :از
عوامــل درون متنــی فامتورهــای مهــم
تکــراری بــودن قصههــا و فیلمنامهها و
تمام فاکتورهایی که ملیت فیلمنامه را
تشــکیل میدهند ،عدم گردش درست
بازیگــران و اســتفاده بیــش از حــد از
چهر ههای تکراری.
عوامــل بــرون متنــی بیاعتمــادی
عمومی نسبت به سیما که در مخاطبان
ایجاد شــده بهعنوان مثال بیاعتمادی
نســبت به بخشهــای خبری ســیما به
بخشهــای نمایشــی ایــن رســانه هــم
ســرایت پیدا کرده اســت .ضمــن اینکه
مخاطــب امــروز بــا مخاطــب دیــروز
تفاوتهــای اساســی دارد و از یــک
تماشــاگر منفعل ،به یک کنشــگر فعال
تبدیل شده است که بواسطه نرمافزارها
و پیــام رســانهای اجتماعــی ،خــودش
صاحــب رســانه و تولیدکننــده پیــام
محسوب میشود.

جیسون استاتهام روبهروی یک غول دریایی تازه قرار میگیرد

بازگشت وحشت از کوسه به سینماهای جهان
وصال روحانی
خبرنگار
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 43ســال بعــد از «آروارههــا» فیلــم
جنجــال برانگیــز و بســیار پرفــروش
اســتیون اســپیلبرگ معروف و وحشت
عظیمــی که از کوســهها در دلها افکند،
فیلم دیگری با همان مضمون از دیروز
(جمعــه  19مرداد) بر پرده ســینماهای
جهان رفته است .این بار غول انگلیسی
 20ســال اخیــر فیلمهــای اکشــن یعنی
جیســون اســتاتهام را روبــهروی کوســه
عظیم تازهای قرار داده است.
فیلــم جدیــد " "The Megکــه
کارگردان آن جان ترتل تاب امریکایی
اســت و دیــن گئورگاریــس و بــرادران
هوئهبــر (بــا نامهــای کوچــک یــان و
اریــش) ســناریوی آن را نوشــتهاند ،بر
پایــه رمانی با نــام «مگ :داســتانی از
وحشــت عمیق» نوشته «استیو التن»
اســتوار اســت .در ایــن فیلم عــاوه بر
اســتاتهام کــه بــا فیلمهــای جنایــی و
اکشــن گای ریچــی در نیمــه دوم دهه
 1990به مردم شناسانده و با تریلوژی
انتقــال دهنــده در دهــه  2000به یک
سوپراستار اکشن تبدیل شد ،لی بینگ
بینگ چینی ،راین ویلسون امریکایی،
رابــی رز اســترالیایی ،وینســتون چائــو
تایوانــی و کلیــف کرتیــس نیوزیلندی
در ســایر نقشهــای عمده ایــن فیلم

جدیــد علمــی  -تخیلــی وحشــتناک،
ظاهر شدهاند.
ëëاز دیسنی به برادران وارنر
فیلم « »The Megرا در ابتدا کمپانی
معــروف والت دیســنی با خریــد امتیاز
کتاب اســتیو التن کلیــد زد اما به دالیلی
ایــن پروژه ســالها خاک خورد تا ســر از
بــرادران وارنــر ،دیگــر کمپانــی قدیمی
هالیــوود درآورد و در نهایــت جان ترتل
تــاب و اعضای گروه او از ســپتامبر 2016
کارهای تولید این فیلم را شروع کردند.
فیلمبــرداری فیلم از یک ماه بعد از آن
در نیوزیلند و سواحل آن -که برای نشان
دادن جوالن یک کوسه مخوف عظیم و
تالش او برای بلعیدن انسانها و قبضه
کردن آبهای یکی از شــهرهای بندری
نیوزیلند مناســب نشــان مــیداد -آغاز
شد.
این فیلم را به سبب مشارکت عظیم
چیــن در ســاخت آن باید یک محصول
مشترک بین چین و امریکا دانست و به
همین ســبب نیز از صبح دیروز ابتدا در
سطح همین دو کشور و از امروز در بیش
از  45کشور دیگر اکران میشود و تا هفته
آینــده به  40کشــور دیگر بســط مییابد.
باور راســخ اولیه این اســت که این فیلم
برای کســب عنوان پرفروشترین فیلم
این هفته جهان رقابتی شدید با قسمت
ششم سری فیلمهای اکشن و جاسوسی
«مأموریت غیرممکــن» که در دو هفته

IMDB

بــا وجود گذشــت حــدود دو ســال از جدایــی بردپیت و
آن سوی
آنجلیناجولی ،گویا هنوز حاشــیههای این زوج مشــهور
مرز
سینمایی به پایان نرســیده چراکه چندی قبل جولی با
ارائــه دادخواســتی به دادگاه مدعی بیتوجهی همســر ســابقش به حمایت
مالی از فرزندانشــان شــد .در قبال طــرح این دادخواســت ،بردپیت هم روز
بعد از شــکایت همسر ســابقش با ارائه اظهاریهای به دادگاه از خود در برابر
اتهــام مذکور دفــاع کرد و حتی مدارکــی هم مبنی بر انجام بیکم و کاســت
وظایفــش در اختیــار دادگاه قرار داده اســت .بر اســاس اوراقی کــه او تحویل
داده در ایــن مــدت بیــش از  ۹میلیون دالر بــرای جولــی و فرزندانش هزینه
کــرده اســت .این در حالی اســت که گفته میشــود گــروه وکالی جولی هفته
پیــش مذاکــرهای تلفنــی با قاضــی پرونده داشــتند و هیچ اشــارهای به عدم
حمایت از فرزندان نکرده بودند.

ســریال تلویزیونــی «پــدر» ،بیــش از
اینکه بخواهــد بهدلیل داســتان یا بازی
بازیگرانــش مشــهور شــود ،بواســطه
گافهــای فیلم و انتشــار ســکانسهای
بحــث برانگیز آن در فضــای مجازی به
شــهرت رسیده و محتوای سریال و رفتار
کاراکترهــای آن با جامعه ایرانی فاصله
زیادی دارد.
ســریال «پــدر» ،در شــبهایی کــه
بســیاری از شــبکههای تلویزیونــی رو به
بــاز پخش ســریالهای تکــراری زدهاند،
میدان بیرقیبی برای دیده شــدن دارد،
در این گزارش تحلیلی نگاهی به سریال
«پدر» شبکه دو سیما داریم.
ëëشــبکه دو ،شــبکه ســریالهای
شکستخورده!
بــه دنبــال شکســت کامــل ســریال
نــوروزی «تعطیــات رؤیایــی» کــه بــا
هیــچ متــر و معیــاری حتــی در رســته
مجموعههــای متوســط تلویزیونی هم
جای نمیگرفت و پخش خنثی و کماثر
ســریال رمضانــی «بچــه مهنــدس» که
به جز بازی نســبتاً خوبی که از بازیگران
کودکــش گرفتــه بــود چیــز دیگــری در
چنته نداشــت ،حداقــل انتظــاری که از
دســت انــدرکاران آثار نمایشــی دومین
شــبکه قدیمی ســیما میرفــت ،جبران
ناکامیهــای هشــت ،نه ماهــه اخیر این
شــبکه (بعــد از اتمــام ســریال خــوب و
متفــاوت «ســایه بــان») در عرصــه آثار
نمایشی بود که متأسفانه به هیچ عنوان
برآورده نشد.
ëëروی کاغــذ همــه چیــز در حد متوســط
است
بــا همــه نــکات بــه ظاهــر مثبــت،
ولــی برای اهــل فن و کارشناســان حوزه
تلویزیــون که کمتر مرعــوب جاذبههای
تبلیغاتی میشــوند ترکیب ســازندگان
کلیــدی مجموعه یعنــی «حامد عنقا»
بهعنوان نویسنده و تهیهکننده و بهرنگ
توفیقــی بهعنــوان کارگــردان ،نتیجهای
بهتر از یک محصول متوسط نمایشی را
نوید نمیداد.

«حامــد تهرانــی» قهرمــان مــرد
داســتان که نقشاش را پسر دوم سعید
ســهیلی کارگــردان و بــرادر کوچکتــر
ســاعد ســهیلی ایفــا میکند و البــد باید
باورمان هم بشود که با تالش و کوشش
خــود و بــدون اســتفاده از روابــط پــدر
و بــرادرش بــه نقــش اول یــک ســریال
تلویزیونــی رســیده اســت ،قــرار اســت
شــمایل یــک چهــره مثبــت متشــرع و
بااخالق را برایمان به نمایش بگذارد از
همان قهرمانانی که در سالهای ابتدای
دهه شــصت و در ســینمای موســوم به
گلخانــهای آن ســالها زیــاد میدیدیم
و البتــه کمــی بعدتــر اغراقآمیــز بودن
ایــن قهرمانــان دســت ســاخته و عــدم
تطابقشــان با آدمهــای واقعی اجتماع
مورد انتقاد همه مخاطبان عام و خاص
قرار گرفــت ،حاال اینکه چطــور در نیمه
دوم دهــه نــود و بــدون درس گرفتــن از
آن تجــارب ارزنده دوبــاره فیلمنامهای
نوشته میشود که قهرمانش را اینچنین
غیرواقعی ،باورناپذیر و کارتونی ترسیم
کرده را باید از مســئوالن فیلم و ســریال
شــبکه دو و در جایگاهــی باالتر از کلیت
تلویزیون پرسید!!!
ëëپدر ،از ما خیلی دوری!
اینکــه در بحبوحــه اجتماعی فعلی
کــه هجــوم غیرقابل کنتــرل تکنولوژی و
رنگ باختن ســنن و آداب مورد احترام
و پســندیدهای از جملــه قیدیت به دین
و اخالق ،پاس داشــتن حرمت بزرگتر
و ...بــه یکی از شــومترین و مذمومترین
پدیدههــای مبتــا به نســل جــوان بدل
شده ،کاراکتری ترسیم شود که برخالف
ایــن طــرز فکــر و ســلوک مســموم گام
بردارد که بعید اســت مــورد اعتراض و
انتقاد کســی باشد ولی نباید از این نکته
غافل شــد کــه تلویزیــون در یک فضای
جغرافیایــی واقعی بهنام ایــران و برای
مخاطبــان واقعــیای کــه همــان مردم
این سرزمین هستند سریال میسازد نه
برای جمعــی بیننده در زمــان و مکانی
خیالــی و رعایــت همیــن نکتــه ایجاب
میکند که اجزای داستان از سوژه گرفته
تــا پرســوناژها و دیگــر ارکان داســتانی از
حداقــل باورپذیــری و احتــرام بــه درک
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درگذشت نویسنده پیشکسوت کودک و نوجوان

نوزدهم اســت .اســتر که بــه هفتمین
دهه زندگــیاش قدم گذاشــته ،حس
پیرشــدن را بــا نقــل قولــی از «جــورج
اوپــن» شــاعر توصیــف کــرده و گفتــه
اســت« :اتفــاق عجیبــی اســت کــه
بخواهد برای پسری کوچک بیفتد».
او گفتــه کــه میدانــد فرصــت
زندگــیاش رو بــه پایــان اســت امــا
ایــن مســأله را عاملــی بــرای ناراحتی
نمیدانــد و حتــی تأکیــد کــرده کــه از

همیشــه شــادتر اســت و کمتــر از قبل
احســاس نگرانی میکند .اســتر تأکید
کرده اســت که ایــن روزها چیزی برای
غــر زدن ندارد و همین که تا االن زنده
بوده ،مهمترین دلیل خوش شانســی
اوست.
او دربــاره کتــاب « »4321کــه
طوالنیتریــن نوشــته تمــام عمــر
کاریاش بــه شــمار میآید هــم گفته:
«هرگــز فکــر نمیکــردم چنیــن رمان

طوالنــیای بنویســم .عالقــه خیلــی
شدیدی به رمانهای طوالنی ندارم.
امــا در نهایــت خود داســتان باعث
طوالنی شدن رمان شد».
از پل استر تاکنون  ۱۸عنوان کتاب
(گاه بــا دو ترجمــه متفــاوت) راهــی
کتابفروشــیهای ایــران شــدهاند و
اســتر را بــه نویســندهای تقریباً
پرخواننــده در ایــران تبدیــل
کردهاند.

این شبها شبکه دو سریالی پخش میکند که به خاطر ضعف های فراوان بر سر زبانها افتاده است

مازیار معاونی

هنرهای تجسمی از جمله مرتضی ممیز ،آیدین آغداشلو ،محمد احصایی ،علی
اکبر صادقی ،پرویز کالنتری،محمد تجویدی ،بوریس آســیریان ،علی شاهمیری،
حسین اسالمیان ،محمد علی زاویه ،علی اصغر معصومی ،عباس کوهزاد و بیوک
احمری در این آتلیه با او همکاری داشتند.

مصاحبــه اســتر ،او گفتــه اســت«:طی
یــک ســال و نیــم گذشــته آنــان دارند
کشــور را تکه تکه میکننــد ،اتفاقی که
تماشای آن واقعاً وحشتناک است».
استر آخرین کتاب خود « »4321را
که چندی پیش منتشــر شــده ،آخرین
نوشــتهاش نمیدانــد و تأکید کرده که
از همین حاال مشــغول نوشــتن کتابی
دیگــر دربــاره زندگــی و آثار «اســتیون
کریــن» ،نویســنده امریکایــی قــرن

editorial@iran-newspaper.com

قبلی صدرنشــین جدول درآمدســازان
بــوده ،خواهــد داشــت ولــی نتیجــه آن
هرچه باشــد ،ایــن نکته بالتردید اســت
که ترس از کوســههای درنده که با فیلم
کالســیک شــده «( »Jawsآروار ههــا)
ساخته سال  1975استیون اسپیلبرگ به
یک اپیدمی در جهان تبدیل شد و دهها
نمونه مشابه را موجب شد ،با این فیلم
تــازه از نــو در ســطح دنیا ریشــه خواهد
دواند و یک بار دیگر ســواحل توریســتی
و پالژهای مســافرتی در اطراف آبهای
آزاد و سراســر جهــان را تهــی از خیــل

توریســتهایی خواهــد کرد کــه معموالً
در ایــن موقع گرم از ســال به ســواحل و
مناطــق مناســب برای شــنا و رفــع گرما
روی میآورنــد .به نظر میرســد یک بار
دیگر توریســتها با بسط یافتن شهرت
تــوأم با تــرس عمیق فیلــم  ،he Megاز
خیر سفر در این مناطق خواهند گذشت
و به گوشــه امنی دور از ســواحل بســنده
خواهند کرد.
ëëهمهکلکهایاستیتام
در ایــن میــان « »The Megمحــل
تــازهای بــرای محکمتــر شــدن هرچــه

بیشــتر جایــگاه جیســون اســتاتهام در
ســینمای اکشــن و فاصلــه گرفتــن او از
رقبای عمده ســالهای اخیرش شــامل
جت لی ،لیام نیســون و استیون سیگال
است .استاتهام در این فیلم رل یوناس
تیلــور را بازی میکند که یک متخصص
نبــرد در زیــر آب و نجات انســانهای به
مخاطره افتاده در دل اقیانوسهاســت
و فیلــم به ما میگوید که او وقتی به یک
مأموریت نجات تازه فراخوانده میشود
کــه مشــخص میگــردد یــک کوســه
عظیم ازنــژاد مگالودونها به گروهی از

دانشــمندان زیر آب هجــوم برده و آنان
را یــک لقمه خویش کــرد ه و بدتر اینکه
در مأموریت نخســت ،افــراد مهاجم به
اشتباه به کوسهای بجز کوسه مگالودون
ســم میخورانند ،کوســه اصلــی ابتدا از
حمــات نارنجکــی تیلــور هــم مصــون
میمانــد تــا اینکــه تیلــور بــا کلــک زدن
بــه وی موجــب خونریــزی مگالــودون
میشــود و انبــوه کوســههای رهــا شــده
از قعــر دریــا که به خودشــان هــم رحم
نمیکنند به مگالــودون نیز هجوم برده
و او را میبلعند و غائله را  -دستکم تا
فیلم بعدی  -پایان میبخشند.
 ëëبلعیدنپولسینمادوستان
حــال باید دید دســتپخت تــازه جان
ترتل تاب  55ســاله که پیشــینه ساخت
فیلمهــای «وقتــی تــو خــواب بــودی»،
«پدیــده» ،دوگانــه «گنــج ملــی» و
«کارآموز ســاحر» را هم دارد ،تا چه حد
تــوان مکیدن خون و بواقع بلعیدن پول
سینمادوســتان را در سطح جهان دارد،
هرچند همین حاال هم مشــخص است
کــه اگر قــرار اســت فیلمــی ،تام کــروز و
دوستانش در «مأموریت غیرممکن »6
را از قلــه پرفروشهــای چند هفته اخیر
امریکای شمالی و بسیاری از نقاط دیگر
دنیا پایین بیاورد ،همین کوسه مخوف و
تقابل هولناک او با جیســون استاتهامی
اســت که در عمر پرســود هنریاش کم
کوسه نخورده است!

