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فرامرز قریبیان در گفتوگو با «ایران»:

در سینماهای کرونا زده امریکای شمالی چه میگذرد؟

آمادهام با نقشهای معترض کیمیایی به سینما برگردم
خبرنگار

گپ

وصال روحانی

سینمای جهان

خبرنگار

«آرشــیو» که یک فیلم علمی -تخیلی و حادثهای
از ســینمای بریتانیا اســت ،این هفتــه در صدر آثار
پرفــروش ســینماهای امریــکا شــمالی نشســت و
به پیشــتازی دو فیلم قدیمــی و محبوب همچون
«جنگ ســتارگان» و «پلنگ ســیاه» کــه از نو اکران
شدهاند،پایانبخشید.
با این حال آثار سوء جوالن کرونا در سینماهای
امریــکا ،کانــادا و مکزیــک که ســبب شــده باوجود
بازگشــایی  20درصــد ســالنهای ســینما در ایــن
کشورها هنوز فضای تعطیالت حاکم و بقیه تاالرها
بسته باشــد ،آمار سودآوری «آرشــیو» را مثل سایر
باالنشــینان ســینماهای امریــکای شــمالی ظرف
پنج ماه اخیر در ســطحی بسیار پایین نگه داشت،
بهطوری که این فیلم در  23محل شامل  16سالن
سربســته و  7درایوین ســینما و همچنین از طریق
( VODاجــاره ویدئویــی فیلمهــا) و Streaming
(دانلــود فیلمهــا روی ســایتهای طرف قــرارداد
سازندگان فیلمها) مجموعاً بیش از  164هزار دالر
نفروخت که برای یک فیلم صدرنشین در جداول
جهانــی رقمــی اســف بار و اســباب سرشکســتگی
اســت .این دومین هفتــه نمایــش « »Archiveدر
ســینماهای امریکای شــمالی و مرکزی است و اگر
گیشه هفته اول فیلم را ضمیمه درآمد هفته دوم
آن کنیم ،ب ه رقم  286هزار دالر میرســیم که البته
بــاز هم یک بیالن آبرومندانه بهحســاب نمیآید.
«آرشیو»کهمحصولدوکمپانیهدگییرووریتکال
اینترتینمنت اســت و گاوین راتهری هم سناریوی
آن را نوشــته و هــم کارگردانــی آن را انجــام داده
است ،دانشمندی بهنام جورج آلمور را بر نمایشی
میگذارد که میکوشد هوش مصنوعی و ثمرات و
فرآوردههای آن را به حدی اعتال بخشــد که قدمی
از تمامی همگنان او و سایر ابنای بشر پیش باشد.
وی در عینحال تالش میکند همســرش را که در
ورطه مرگ فرو افتاده ،با همین ادوات و تکنولوژی

به عرصه حیات بازگرداند و فرانکشتاین وار ،نوعی
روح مسیحایی برای مردگان باشد.
این فیلم در اصل قرار بود در جشنواره موسوم
بــه «جنــون از طریق جنوب غــرب» در امریکا طی
اواسط ماه مارس( 2020اواخر اسفند )1398اولین
نمایش بینالمللی خود را تجربه کند اما بهسبب
اوجگیــری بیماری کرونا ایــن کار صورت نگرفت و
این فیلــم نیز به صــف طوالنی کارهایی پیوســت
کــه براثر این اپیدمی وارد فهرســت انتظار شــده و
در نوبت نمایــش قرار دارند و صبر ســازندگان آن
ســرانجام هفته پیش پایــان گرفت و «آرشــیو» که
موســیقی متن رازآلود آن کار استیون پرایس است
و مدیریــت فیلمبــرداری آن بــا الری رز بــوده ،بــه
سینمادوســتان عرضه شــد .هیچیک از بازیگران
اصلی و جنبی این فیلم 105دقیقهای از چهرههای
مشــهور ســینما نیســتند ولی تئوجیمز ،استیســی
م نام و نشان
مارتین ،رونا میترا و پیتر فردیناند و ک 
که به این جمع تعلق دارند ،توانستهاند از عهده کار
برآیند .با این حال شاید موفقترین چهره در میان
ســازندگان فیلم خود گاوین راتهری باشد که برای
اولین بار کارگردانی یک فیلم بلند را تجربه کرده و
م نیاورده است .او یک هنرمند گرافیک
اصالً هم ک 
ومتخصصدرزمینههایکانسپشوالبودکهپساز
همــکاری با دانکن جونــز در ســاخت و ارائه فیلم
ســینمایی «ماه» به این مدیــوم هم عالقهمندتر و
تمام و کمال جذب آن شد و پروژه موفق «آرشیو»
میتوانــد او را در ایــن عرصــه ماندنیتــر ســازد و
پروژههای بزرگتر را بهدست وی بسپارد.
ëëنمرهایمتوسطبرایدرامامریکایی-ایتالیایی
در  10رده نخســت جــدول درآمدســازان ایــن
هفته سینماهای امریکای شمالی نام چهار فیلم
تازه هم که در فهرست هفته پیش حاضر نبودند،
رؤیت میشــود امــا این بدان معنا نیســت که آثار
فوق همگــی محصول  2020هســتند .بواقع فیلم
« »Human Capitalکــه در رده پنجــم جــدول
نشسته و در نخستین هفته اکرانش در این منطقه
از جهــان در  16محــل شــامل  12تــاالر و  4درایوین

فیلمهای جدید به همراه «تلقین» در راهند

برش

با نقش کوتاهی در فیلم «بیگانه بیا» ســاخته مســعود کیمیایی وارد سینما شد .قرار بود
نقش اول فیلم را داشته باشد اما چون چهره ای ناآشنا بود طبق خواسته تهیهکننده این
نقش به بهروز وثوقی ســپرده شــد .ســال  54و با هفتمین فیلم مسعود کیمیایی نامش
سر زبانها افتاد .نقش «قدرت» که یک چریک شهری در فیلم «گوزنها» بود ،به خاطر
ویژگیهایی که داشت ،فرامرز قریبیان را از چهرههای محبوب سینما کرد .با اینکه بهروز
وثوقــی سوپراســتار آن دوره بود امــا «قدرت» آنقدر در دل مخاطب پاگیر شــد که آن طور
که قریبیان میگوید ،بعد از نمایش دوم این فیلم در فســتیوال بینالمللی فیلم تهران،
جوانها سراغ او میآیند و روی دوششان تا میدان کاخ میبرند.
حاال حدود  50سال از حضور او در عرصه بازیگری میگذرد و قریبیان بارها و بارها نشان
داده که توان بازی در هر نقش و ژانری را دارد .همین قابلیتهای فطری و تجربیات موفقش
او را ســه بار در ســالهای ۱۳۷۱ ،۱۳۶۶و  ۱۳۷۸برنده ســیمرغ بلورین بازیگر نقش اول مرد
جشــنواره فیلم فجر کــرد .او در مقام کارگــردان هم با فیلم «گناهکاران» خوش درخشــید.
حضور  50ســاله او در عرصه ســینما البته با وقفههایی هم همراه بود .از سال  93به صورت
موقت و به شکل غیررسمی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد تا اینکه فیلمنامه «خروج»
ابراهیم حاتمیکیا پیشنهاد شد« .رحمت» شاخصههای محبوب قریبیان برای بازیگری را
داشت .اعتراض و مطالبهگری این نقش او را وسوسه کرد تا بار دیگر به سینما بازگردد .او در
آستانه  ۸۰سالگی آنچنان این نقش نحیف را باورپذیر و جذاب به تصویر کشید که خیلیها
قریبیــان را تنهــا برگ برنده فیلم حاتمیکیا عنوان کردند .با وجود تعریف و تمجید از بازی
درخشان قریبیان اما او در نشست خبری پرجنجال فیلم «خروج» از بازنشستگی از سینما و
خداحافظی از بازیگری خبر داد .اگر چه همچنان گالیههای قریبیان از سینما باقی است اما
او میگوید حاضر اســت با نقشهای معترض فیلمهای کیمیایی دوباره به سینما برگردد.
قریبیان در گفتوگویی با«ایران» میگوید« :همه میدانند که در جشنواره فیلم فجر اعالم
بازنشســتگی کــردم اما اگر دوباره مســعود به من نقــش اعتراضی بدهد با جــان و دل بازی
میکنم .همیشه همکاری با او را دوست داشتهام و در آن نشست هم اعالم کردم که عاشق
نقشهای اعتراضی هســتم ».او در ادامه با اشــاره به این نکته که بازیهای درخشانش را با
اینفیلمسازتجربهکرده،میافزاید«:بهترینفیلمهاییکهدرکارنامهکاریمدارمباکیمیایی
استاز«خاک»و«گوزنها»کههمچنانازبهترینهایسینمایایراناستتا«ردپایگرگ».
فیلمهایخوبمرامدیوناوهستم».قریبیانادامهمیدهد«:همهازجایگاهتأثیرگذارکیمیایی
در ســینمای ایران آگاهنــد و من فقط یادآوری میکنم که در زمان یکهتازی فیلمفارســیها
چطور دو فیلمســاز جوان؛ مســعود کیمیایی و داریــوش مهرجویی با
ورود به ســینما ،مســیر آن را تغییر دادند و به آن اعتبار بخشــیدند.
باید قدردانشــان باشــیم .من همچنــان به آثار این دو فیلمســاز
بزرگ ایران اعتقاد دارم و اطمینان دارم که در آینده هم فیلمهای
درخشانی از آنها خواهیم دید ».او که از  9سالگی و در همسایگی با
کیمیایی در کوچه دردار تهران عشق به سینما را با او تجربه
کرده ،خطاب به این فیلمســاز میگوید« :سالم میکنم
بــه دوســت قدیمی خودم .مــرد بزرگ ســینمای ایران.
 79سالگیات را تبریک میگویم .برایت عمری طوالنی
آرزو میکنــم تــا همچنــان فیلمهــای خــوب بســازی و
مــا از دیدنــش حــظ ببریم .اگــر چه مســائل اجتماعی
فاصلههایی ناگزیر ساخته اما همیشه به یادت هستم.
عمرت بلند و با عزت باد».

نمایی از «آرشیو» ،فیلم علمی  -تخیلی از بریتانیا
که این هفته در تماشاخانههای امریکای شمالی پیشتازی کرد

پیشتازی
هوش مصنوعی انگلیسی

نیلوفر ساسانی

از فردا (چهارشنبه  8مرداد) فیلم جدیدی در امریکای شمالی با نام «گوردون الیت فوت»
به نمایش در میآید اما اوج تحوالت و اکرانهای جدید از جمعه ( 10مرداد) شروع میشود
کــه  8فیلم عمدتاً تازه و بعضاً متعلق به ســال  2019بر پردههای نقرهای و صفحه بزرگ
درایوین ســینماها خواهند نشســت .از جملــه فیلمهای فوق میتــوان «خودتان را نجات
بدهید»« ،او فردا میمیرد»« ،گریزلیها»« ،شــهر گلوهای بریده» و «ســرزمین تابستانی»
نــام بــرد و چه چیزی از این جالبتر که در ادامه اکران فیلمهای موفق و معروف ســالیان
اخیر «تلقین» کار خبرســاز و اســتثنایی سال  2009کریستوفر نوالن بریتانیایی یک بار دیگر
به نمایش در میآید تا سینما دوستانی که حسرت سالهای خوش و بیکرونایی سینمای
جهان را میخورند ،با دیدن مجدد این فیلم سرشار از ابداع و ایهام و شگفتی برای ساعاتی
این بیماری مهلک را که جهان را به شکلی دیگر درآورده است ،از یاد ببرند و خوش باشند.

ســینما مجموعــاً  24331دالر فروخت ،محصول
ســال  2019اســت کــه تــا بهحــال فقــط در چرخــه
نمایش خانگی و کانالهای کابلی فرصت نمایش
پیداکردهبود.اینفیلمباسناریوییازاورنموورمن
و کارگردانی مارک مایرز و بازی قوی هنرپیشههایی
مطرحمانندلیوشرایبر،ماریزاتومی،پیترسارزگارد
و مایا هارکی یک درام امریکایی -ایتالیایی است و
اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم؛ بازســازی یک فیلم
ایتالیایــی بــا همین نــام که ســاخته پائولــو ویرزی
اســت ،به حســاب میآید و این فیلــم ایتالیایی به
نوبــه خود از یک رمان این کشــور نوشــته اســتیفن
آمیدون اقتباس شده اســت .این فیلم که ابتدا در
جشــنواره معتبر تورنتوی کانادا در ســپتامبر 2019
(شــهریور  )1398بــه هنردوســتان عرضــه شــد ،از
دید کارشناسان و ســایتهای معتبر ارزشگذاری
فیلمهــا نمــرات و امتیازهای متفاوتــی را دریافت
کرده که گویای عــدم اتفاق نظر آنها روی ارزشها
و محتوای فیلم است .در این میان دو سایت روتن
توماتوز و متاکریتیک بیشــتر از یک نمره متوسط
بــه « »Human Capitalندادهانــد و روتــن توماتوز

بواقــع از یک نمره حداکثــری 100درصد فقط رقم
 66درصد را به این فیلم ارزانی داشته است .سایت
 Film yapهم نوشــته است« :این فیلم در اعماق
روح انســانهای بدکردار و متالطم کاوش میکند
اما نتیجه این کنکاش امیدی را برای آینده بشریت
بهدستنمیدهد».
ëëگریزپسرکچکیازیکجنگبیرحمانه
ســه فیلم دیگری که از این هفته وارد Top ten
رنگ باخته پرفروشهای سینمای امریکا ،کانادا و
مکزیک شدهاند« ،هنرپیشــه میهمان» محصول
سال  2019استودیوی گرند ریور با سناریویی از جف
دانــی یلز معروف و پرســابقه« ،درخت آخر» یک
کار دراماتیک دیگر از ســینمای بریتانیا و محصول
دیگری از سال 2019بهکارگردانی شوال آمو و «پرنده
رنگ شــده» کار تحسین شده ســال گذشته و اکالو
مارهــول ســینماگر اندیشــه پرداز اهل کشــور چک
هســتند که آخری به روش سیاه و سفید تهیه شده
و اثــری روحــی -روانی از ژانرســینمای جنگی هم
محسوب میگردد »The Painted Bird« .بواقع از
روی رمانی با همین نان نوشــته جزری کوزینسکی

اقتباس شــده و یکی از معدود آثار سینمایی است
کــه با ترکیبــی از زبانهای اســاو و بــا آنچه گویش
اینتراســاویک نامیــده شــده ،تهیه و عرضه شــده
اســت .مارهول گفته اســت رویکرد او بــه این زبان
ادغامیوچندوجهیبهاینسببصورتگرفتهکه
هیچیک از شش کشور بیرون آمده از دل یوگسالوی
سابق و سایر ملل اسالو در قلب اروپا نتوانند مدعی
شــوند که این فیلم مختص آنهــا و زبان گویای آن
ملل اســت و این فیلم طیفی جهانشــمول داشته
و بــه تمامی پهنــه اروپای اغلب ناآرام بســط یابد.
ایــن فیلم ســال پیــش در جشــنواره های پراعتبار
ونیــز ،تورنتــو و لندن بهنمایش درآمــد و ب ه یکی از
ج کاندیدای تصاحب جایزه اسکار برترین فیلم
پن 
«خارجــی» (غیرانگلیســی زبان) این ســال تبدیل
شــد .امــا بهخاطــر صحنههــای تنــد و بیرحمانه
کشــتارش مورد انتقاد مجامع مختلف قرار گرفته
اســت .در این فیلم زندگی پر مخاطره و سالهای
تلــخ پســرکی جــوان را در نقطــهای پــر از آتــش و
جنگ در اروپای شرقی که بهنظر میرسد قسمتی
از خاک یوگســاوی ســابق یا چکســلواکی پیشــین
باشــد ،مشــاهده میکنیم کــه پدر و مــادرش برای
ایمن مانــدن او ترتیب انتقالش به خانه عمه او را
در شهری دیگر میدهند ولی عمه او جان میبازد
و پســرک بینــوا در راه بازگشــت بهخانــه بــا انــواع
نامالیمات و بدبختیها مواجه میشــود و اقســام
جنایتهای اسفبار را به چشم میبیند و از زندگی
بیــزار و از دســت هرچــه انســاننما اســت ،گریزان
میشــود .پترکوتالر ایفاگر نقش این پســرک است
که یوســکا نامیده میشود و ســایر بازیگران اصلی
این فیلم نینا سونهویچ و آنا ســاکالووا و اودو کامیر
پر ســابقه هســتند که آخری قریب به نیم قرن در
فیلمهای مختلف اروپایــی و امریکایی ابراز وجود
کرد ه است.

