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خانه جنزده بر قله سینماهای امریکای شمالی

خط خبر

ëëکلــی پرســتون بازیگــر سرشــناس
هالیــوودی ســینما در  ۵۷ســالگی بــر اثــر
عــوارض بیماری ســرطان از دنیا رفت .او
همسر جان تراولتا بود.
ëëســریال «آبپریا» ب ه کارگردانی مرضیه
برومند از پنجشنبه ( ۲۶تیر ماه) از آیفیلم

ضربه مجدد و سنگین «امپراطوری» پس از 40سال

سینمای جهان

خبرنگار

«یادگار» (یا «اثر باستانی») که یک درام ترسناک است این
هفته در صدر آثار پرفروش ســینماهای امریکای شــمالی
نشســت .این در شــرایطی روی داد که به موازات بازشــدن
محدود و تدریجی ســالنهای ســینما در ســطح سه کشور
امریکا ،کانــادا و مکزیک در پــی چهارماه تعطیلی مرتبط
بــا گســترش بیمــاری کرونا ،فقط چیــزی حــدود  5درصد
تماشاخانهها در سطح این کشورها فعال شدهاند و آن هم
با نیمی از ظرفیت خود و فقط با چهار ســانس نمایش در
هر روز و نه  9-8سانســی که در شــرایط قبل از «کووید »19
مرسوم بود.
«( »Relicیــادگار) کــه فیلمــی  89دقیقــهای و ســاخته
زنــی هنرمنــد بهنــام ناتالــی اریــکا جیمــز اســت و در بین
تهیهکنندگانــش جیــک جیلنهال هنرپیشــه مــرد مطرح
 15ســال اخیر هالیوود هم دیده میشــود این هفته در 69
سالن شامل  47تاالر سربسته و  21درایوین سینما در سطح
امریکا و البته با سیســتمهای ( VODاجــازه هزار ویدئویی
فیلــم) و ( Streamingدانلــود فیلمهــا روی ســایتهای
مرتبط با اســتودیوی سازنده فیلم) مجموعاً  192هزار دالر
کاسبی کرد که البته رقمی حقیرانه در قیاس با آمار نجومی
قبــل از ظهور کرونا اســت اما همین حد نصــاب هم برای
ایستادن در رده اول جدول سودسازان سینماهای امریکای
شمالی کفایت کرد .این فیلم که کریستین وایت درنوشتن
ســناریوی آن با ناتالی اریکا جیمز همکاری داشت دومین
هفته نمایــشاش را در امریکای شــمالی تجربه میکرد و
با احتساب آمار هفته نخســتاش مجموعاً و بهدنبال 13
روز نمایش تا بعدازظهر روز گذشته  351هزار دالر کاسبی
کرده بود« .یادگار» با بازی امیلی مورتیمر هالیوودی در رل
اصلی و حضور رابین نهوین ،بالهیت کوت ،کریس بافتون
و جرهمــی اســتنفورد نــه چندان آشــنا در ســایر نقشهای
مهماش ،داســتان زندگی مرموز و ترســناک پیرزنی بهنام
ادنا و شرایط مشکوک خانه وی در دل جنگل است .وقتی
«کــی» دختــر ادنــا و دختر «کــی» بهنــام «ســم» (و بواقع
نــوه ادنــا) برای مالقــات او به خانه مســکونیاش میروند
دردســرها و هراسهــا آغــاز میشــود زیرا خــود ادنا غایب
اســت و در یکی دوروز اول بجز مشتی یادداشت و جمالت
هشــداردهنده روی در و دیــوار خانه جنگلــی ادنا چیزی را
نمییابند و وقتی مأموران پلیس هم به درخواست «کی»
بــه آنجا میآیند ،هر چه بیشــتر میگردند کمتــر اثری از او

برش

پخــش میشــود .ایــن مجموعــه کــودک
و نوجــوان داســتان چنــد پــری را روایت
میکنــد کــه بــرای نجــات خواهرشــان از
چنگال دیو خشکسالی به زمین میآیند.
ëëشــورای صدور پروانه ســاخت ،در جلســه
اخیــر ،بــا تولیــد شــش فیلمنامه ســینمایی
موافقــت کــرد .بــر ایــن اســاس ،ســتاره
اســکندری ،بازیگــر شــناخته شــده ســینما و
تلویزیــون کشــورمان ،قرار اســت فیلمنامه
«خورشــید آن مــاه» را کارگردانــی کنــد.
فیلمنامههــای «دومیــن روز پاییــز» بــه
تهیهکنندگی ناصر شــفق مهــر ،کارگردانی و
نویســندگی اردالن عاشــوری« ،خورشید آن
مــاه» بــه تهیهکنندگــی منوچهــر محمدی،
کارگردانــی ســتاره اســکندری و نویســندگی
ســمیه تاجیــک« ،تئــوری آلبــرت» بــه
تهیهکنندگی جعفر آقا باباییــان ،کارگردانی
و نویســندگی مریــم ســاداترضوی« ،احمد
بــه تنهایــی» بــه تهیهکنندگــی ،کارگردانی و
نویسندگیحسینمهکام«،برایمرجان»به
تهیهکنندگی ،کارگردانی و نویسندگی حمید
زرگرنــژاد و «اللــه کبــود» بــه تهیهکنندگــی،
کارگردانی و نویســندگی مهرشــاد کارخانی،
آثاری هســتند که موافقت شــورای ساخت
سازمان سینمایی را دریافت کردهاند.
ëëترانه تازه رضا صادقی در ستایش جایگاه
مادر ،متناسب با حال و هوای این روزهای
مادران که در خلــوت و تنهایی میگذرد ،با
شعری از عبدالجبار کاکایی منتشر شد.
ëëبــا وجــود تصویــب نشــدن اساســنامه
جدید «خانه ســینما» در مجمع عمومی،
انتخابــات پانزدهمیــن دوره هیأت مدیره
ایــن نهاد صنفی روز دوشــنبه  ۲۰مردادماه
سالجاری برگزار میشود.

وصال روحانی

شاهکار جورج لوکاس همچنان میفروشد

هفته گذشــته از یک بابت دیگر هم نوســتالژیک و خاطره ساز بود زیرا کمپانیهای والت دیسنی و لوکاس
فیلمز که مالکان و صاحبان حق و امتیاز سری فیلمهای «استار و ارز» ( 9فیلم اصلی و دو سه فیلم تبعی)
هستند ،قسمت دوم از تریلوژی نخست این فرانچیز را که پس از اکران دو تریلوژی بعدی و با احتساب کل
مجموعه فیلم پنجم نامیده میشود و اسم آن «امپراطوری ضربه میزند» (یا «امپراطوری ضربه جبرانی
میزند») اســت از نو اکران کردند .مناســبت اصلی این اکران مجدد چهلمین ســالگرد پخش اولیه آن در
ســطح جهان بود که ابتدا در اوایل تابســتان سال  1980بر پردههای نقرهای دنیا نشست و بهعنوان دومین
فیلم بعد از «جنگ ستارگان یک» فروش هفتگی کرد و اضافه بر این پرهیز استودیوهای سینمایی از پخش
آثار جدید و پر هزینهشــان در این ایام کرونایی که اکثر ســالنها هنوز بسته و غیر فعالاند ،سبب رویکرد به
کارهای قدیمی مثل « »The Empire Strikesشده که حتی اگر  10دالر هم بفروشند بهتر از هیچ دالر است
و الاقل خاطرات را برای بازگشــایی راه های گذشــته و باز شــدن تدریجی تمامی تماشاخانهها در امریکای
شمالی هموار میکند .در «امپراطوری ضربه میزند» یک بار دیگر سه شخصیت اصلی تریلوژی نخست
یعنی کاراکترهای لوک اسکای واکر (با بازی مایک همیل) ،پرنسس لیا (کری فیشر) و هان سولو (هریسون
فورد) حرف اول را میزنند و ستیز آنها با شخصیت بد افسانهای این فرانچیز یعنی دارت ویدر مجادلهای
سخت و سنگین و ادامه دهنده قسمت نخست برای آثار پر شمار بعدی است .فراموش نکنیم که جورج
لوکاس خالق اصلی «اســتاروارز»ها و آن همه شــکوه بعدی و اعجاز فنی از ســال  2012امتیاز و حق تملک
این فیلمها را به کمپانی والت دیسنی فروخته اما با کمپانی اختصاصیاش که «لوکاس فیلمز» نام دارد
هنوز در هر یک از درآمد ســازیهای جدید این ســری آثار شــریک محسوب میشــود .سری فیلمهایی که
قســمتهای هفتم تا نهم آن نه بر اســاس عقاید لوکاس بلکه مدیران و هنرمندان دیسنی تهیه و عرضه
شده و مثل قسمتهای قبلی بشدت پولساز بودهاند و او حتی در تهیه و کارگردانی فیلمهای دوم و سوم از
تریلوژی اول نیز از حضور و کمک اروین کرشنر بهره جسته است.

در ایــن خانه فرو رفته در نوعی غبار مخصوص مییابند و
این در حالی اســت که ابتدا سم و سپس کی متوجه وجود
موجوداتی شبح مانند در خانه میشوند و به نظر میرسد
کــه آنجا جنزده باشــند .پس از دو روز هم کــه ادنا ناگهان
دوباره در خانه ظاهر میشود هیچ توضیح مستدلی درباره
دالیــل غیبت طوالنــیاش نمیدهــد و کی و ســم بهرغم
تــاش برای نزدیکتر شــدن بــه ادنا متوجه میشــوند که
او یــا چیزهایــی را به کلی به یاد نمــیآورد یا در حال انجام
کارهایــی پنهانــی بــرای حــذف آنهــا و ســایرین از اطــراف
خویش است.
 93ëëاز 100
فرجــام این ماجــرای مرموز که رو شــدن هویــت ارواح
داخل خانه و تالش مذبوحانه ادنا برای فرار از دست آنها
و در نهایت افشای خانه کردن موجودی شیطانی در پیکر و
روح ادنا است هر چند تماشاگران فیلم را هراسان میکند
اما بر تأثیرگذاری و میزان پولسازی فیلم افزوده و در همین
راســتا ســایت ارزشــگذاری روتن توماتوز نمره تأییدآمیز و
بســیار بــاالی  93درصــد از حداکثــر  100درصــد ممکن را

از منظــر کارشناســان و مــردم بــه آن اعطــا کرده و ســایت
متاکریتیــک هم با رجوع به آرای  25منتقد شــاخص هنر
سینما از حداکثر نمره  100امتیاز  79را به آن ارزانی داشته
است .بد نیســت بدانید «یادگار» ابتدا در جشنواره معتبر
ساندنس امریکا که محل فیلمهای مستقل و سینماگران
اغلب غیرمشــهور است در اواخر ژانویه  2020اولین مرتبه
اکران جهانــیاش را تجربه کرد و با اینکه قرار بود
از روز یازدهم ماه مارس این سال ( 21اسفند )98
در امریــکای شــمالی و اروپــای غربــی اکران شــود
ترسهای برخاســته از شــیوع کرونا ایــن امر را منتفی
کرد و پخش فیلم را به تیرماه  1399سوق داد.
ëëرونق یک کار ژاپنی-فرانسوی
دیگر فیلم باالنشین در جدول این هفته پرفروشهای
ســینمای امریــکای شــمالی نــه یــک کار تــازه و نــه حتــی
امریکایــی بلکه اثری مشــهور و تحســین شــده از هیروکازو
کوری یدا ســینماگر ژاپنی و محصول مشــترک کشــورهای
ژاپن و فرانســه بهنام «حقیقت» است که این هفته در 13
ســالن و درایویــن ســینما در امریــکا و کانــادا و همچنین با

استناد به آمار  VODخود  42585دالر فروش کرد.
« »The Truthکه طول مدتش  106دقیقه و نویســنده
ســناریوی آن نیز کوری یرا اســت ،ابتدا در  9شهریور 1398
در جشــنواره ونیز ایتالیا که همپا با برلین دومین جشنواره
بزرگ سینمای جهان به حساب میآید ،به نمایش درآمد
و در اواســط و اواخر پاییز ســال پیش در ژاپن و فرانسه هم
اکران عمومی شد اما اشاعه «کووید »19پخش «حقیقت»
در امریــکا و کانــادا و مکزیــک را که برای اواخر اســفند 98
در نظر گرفته شــده بود لغو و به هفتــه جاری منتقل کرد.
اتفاقــی کــه البتــه از ارزشهای کیفی فیلمی کــه اولین کار
هنری کوری یرا در خارج از خاک کشورش و با زبانی به جز
ژاپنی است ،نمیکاهد و برجستگی فیلم و سازندگانش را
زایــل نمیکند« .حقیقت» درباره یک خانواده هنرمند در
فرانسه و بویژه با تمرکز بر فابی ین دانژویل مادر و «بزرگ»
این خاندان با بازی کاترین دونوو مشــهور و قدیمی است.
فابی ین یک هنرپیشــه قدیمی و بســیار معــروف بوده که
اخیــراً یک کتــاب خاطــرات نوشــته و طــی آن ماجراهای
زندگیاش را شــرح داده اســت .دختر او بهنام لومیر که او
هم مشــغول کارهای هنری و یک سناریست است ،داماد
وی به اســم هنگ که او نیز به بازیگری در ســینما اشتغال
دارد و نــوه وی شالوســت دیگــر اعضای بارز ایــن خانواده
هستند ولی وقتی در خانه فابی ین گرد میآیند تا تجدید
دیدار کنند متن کتاب چاپ شده و افشای حقایقی ناگفته
در آن و ادعــای خــاف واقــع
فابــی ین به داشــتن بهترین
روابــط بــا لومیــر (در حالی
کــه در دوران کودکی لومیر
اصــاً در کنــار وی نبــود)
نارضایتیهایــی را موجب
میشود و به آرامی

اسباب افشای اسرار تلخ خانوادگی
میشــود و اتفاقــات دیگری کــه برای
فابــی یــن و اعضــای خانــوادهاش در
جریان فیلمبرداری کار تازه سینمایی
وی روی میدهــد ،پــازل زندگی این
خاندان موفق بــه لحاظ اقتصادی

اما معیــوب از نظر معنوی را با قلــم و امضای تخصصی
کوری یدا که متخصص در شــرح و بســط روابط انسانی به
بار ننشســته است کامل میســازد .با این حال «حقیقت»
کــه جولی یت بینوش ،اتان هاو ک ولودووین ســاینه دیگر
بازیگــران اصلی آن هســتند نه یک فیلم مــدل امریکایی
و مطابــق میــل عــوام و مــردم فاقــد فرهنــگ بــاال در این
کشــور بلکه اثری هنری با مضامین آشــکار اروپایی اســت
و اگــر در شــرایطی بجــز وضعیــت تیــره کنونــی و روزهای
کرونایی سینمای جهان اکران میشد ،قطعاً به Top Ten
پرفروشهای امریکا راه نمییافت.
ëëفیلمهای در آستانه اکران
در حالــی کــه از امــروز (سهشــنبه) دو فیلــم جدیــد بــا
نامهای «قلعه متحرک جغد» و «جشن  2020استودیوی
جیبلــی» در ســینماهای امریــکای شــمالی بــه نمایــش
درآمدهانــد ،رونــد اکران محدود و غیر گســترده فیلمهای
جدیــد کــه اغلــب فیلمهــای « »Bو «( »Cدرجــه دوم و
ســوم) هســتند و اســتودیوها توقعی خاص از آنها ندارند،
از روز جمعه ( 27تیر) اســتمرار مییابــد و در چنین روزی
ســه فیلم تازه «پرونده نقاشی شده»« ،به صلیب کشیدن
بــرادرم» و «پایتخــت انســانی» نمایــش عمومی خــود را
آغاز میکنند .معلوم نیست این فیلمها در پایین کشیدن
ســریع «یادگار»از صدر جدول درآمد آفرینان سینماهای
امریکای شــمالی تا چــه حد موفق عمل خواهنــد کرد اما
مشــخص اســت کــه فروش حتــی انــدک آنها نیــز نجات
دهنده هنر سینما و عامل ارتزاق دست اندرکاران این هنر
در ســختترین شرایط زیســتی جهان طی دهههای اخیر
اســت که طبعاً براثر کرونا حاصل آمده اســت و دل بستن
به روزهای بهتر بعدی را هم در پی دارد.
صحنــهای از «امپراتــوری ضربــه
میزند» ،ســاخته قدیمــی و همچنان
پرطرفــدار جــورج لــوکاس کــه
بازپخــش آن بعــد از چهــار
دهه خاطره ساز بوده
است.

