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قلقلی بعد از سالها
زبان باز میکند

ایرنا  -شهرام السمی بازیگر نقش قلقلی درباره بازی خود در فیلم سینمایی «سندباد و سارا» گفت« :احساس کردم فضای کاری خود را باید تغییر
داده و فضایی جدید بهوجود آورم ،از این رو با گذراندن دورههای مختلف گویندگی و دوبالژ ،در برنامه «کوی نشاط» رادیو ایران فعالیت داشتم».
السمیافزود«:پساز 30سالبازیگریبدونکالمدرنقش«قلقلی»،اولیناثرسینماییرابابازیدرفیلم«سندبادوسارا»ایفاکردموحرفمیزنم».

همچنــان پابرجا باشــد .کرنلیــوس (رادی مک
داوال) و زیرا (کیم هانتر) پیــش از انفجار بزرگ
که در قســمت قبــل رخ داد ،کنترل یک ســفینه
فضایی را در اختیار می گیرند و سفری در زمان
را آغاز میکنند و به کالیفرنیای 1973میروند.
تماشای چند انسان با لباسهای میمون ،آن هم
در کنار انســان های دیگر برای همان  40سال
پیش هم چندان خوشایند نبود اما پیشرو بودن
فیلم در ارائــه مفاهیمی چــون خوش رفتاری با
حیوانات قابلتوجه است.
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راهنمای کامل مجموعه فیلم های محبوب «سیاره میمون ها» از ابتدا تاکنون

بهترینمیمونهایهوشمندکداماند؟
شهریار پوری  -قسمت سوم از مجموعه سیاره
میمون هــا با کیفیــت مطلوب در دســترس قرار
گرفته و حاال می شــود دربــاره مجموعه ســیاره
میمون هــا صحبــت کــرد .در دو قســمت قبــل
دیدیم که با یک جهش ژنی و رشد شدید ضریب
هوشــی ،میمون ها به قدرت های زیادی دست
پیدا کردند .عالوه بر استفاده از اسلحه ،برخی از
میمونهای به شدت انساننما میتوانند درست
مانند انســان ها فکر کنند ،برنامه ریــزی کنند و
حتی حرف بزنند .در جدیدترین نسخه از سیاره
میمونها که باز هم «مت ریوز» کارگردانی کرده،
«سزار» رهبر میمونها باید دسته و خانواده خود
را از دست انسان ها در میان جنگل پنهان کند،
اما بــا خیانت چند میمــون از اطرافیــان نزدیک
ســزار ،مکان آن ها لو می رود و کل دســته اسیر
انسانها میشوند.
تماشــاگران بــه دنباله های تابســتان امســال
ماننــد «دزدان دریایی کارائیــب»« ،مومیایی»

و «دگرگون شــوندگان» اقبــال خوبــی نشــان
ندادند اما فیلم «جنگ برای سیاره میمون ها»
فروش خوبــی داشــت و در میان منتقــدان نیز
با ســتایش های زیــادی روبــه رو شــد« .جنگ
برای ســیاره میمون ها» اگرچه سومین فیلمی
اســت که از مجموعه جدید نمایش داده شــده
امــا فیلم های زیــادی درباره ســیاره میمون ها
پیش از این روی پرده رفته اند .تاکنون ســیاره
میمون ها در بســیاری از مدیوم های رسانه ای
مانند ســینما ،تلویزیون ،بازی هــای رایانه ای،
ادبیات و کتاب های کمیک حضور داشته اند.
برای اولین بار« ،پیر بوله» نویســنده فرانسوی
در ســال  1963چنیــن شــخصیت هایی را
خلق کرد .نخســتین فیلــم از ایــن مجموعه در
سال  1968نمایش داده شد و تاکنون 9فیلم
سینمایی با حضور این موجودات شبه انسانی
ساخته شده است .پیشــنهاد می کنیم پیش از
تماشای «جنگ برای ســیاره میمون ها» ادامه

مطلب را بخوانید و به فیلم هــای قدیمی تر هم
نگاهــی بیندازیــد .در این فهرســت پنــج فیلم
برتــر از این مجموعــه را از آخر به اول فهرســت
کرده ایم:

5

زیـــر ســیــاره میمون ها/
در
ِ
1970

دومین فیلم از مجموعه سیاره
میمون هاســت .فیلــم اول
اگرچه با فروش باالیی روبه رو
شــد اما طبق برنامه ریزی هــای تهیه کنندگان،
نســخه دوم یعنــی «در زیــر ســیاره میمون ها» با
بودجه ای برابر با نصف بودجه فیلم اول ساخته
شد .به همین خاطر از «تد پست» که در آن زمان
از عوامل کهنــه کار تلویزیون بود خواســته شــد
پشــت دوربین قرار بگیرد و فیلم دوم را بســازد.
کارگردان به خوبی توانست از پس ساخت چنین
فیلمی برآید به خصوص این که داستان از نسخه

اول فانتزی بیشتری داشت و اشارات اجتماعی
آن هم افزایش یافته بود .فیلم درباره فضانوردی
است که روی ســیاره میمون ها فرود می آید تا از
ساخت یک بمب توسط انسان های جهش یافته
جلوگیری کند.
نظــر منتقدان بــه فیلــم در زمــان خود یا بســیار
مثبت یا بیــش از انــدازه منفی بود .بــا این حال
در زیر ســیاره میمون ها به دلیــل کیفیت باالی
تصویری آن یــا روایت آخرالزمانــی اش در تاریخ
ماندگار شد.
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فـــرار از ســیــاره میمون ها/
1971

در حالــی که در پایان قســمت
قبلی این طور به نظر می رسید
که ســیاره میمون ها ادامه ای
نخواهد داشت ،اما اصرار تهیه کننده باعث شد
حضور میمون های هوشــمند روی پرده سینما

ظهورسیارهمیمونها2011/

بــرای عالقه منــدان ســینما،
واگــذار کــردن پروژه ســختی
مانند ســیاره میمون ها به یک
انگلیســی کمترشناخته شده
مانند «روپــرت وایــات» انتخابی اشــتباه به نظر
می رســید .حتــی ورود «جیمــز فرانکــو» هــم از
نگرانیها کم نکرد .اما تالشهای این کارگردان
به همــراه فیلم نامه خوب «ریک جافــا» و «آماندا
ســیلور» باعــث شــد ســیاره میمون هــا بعــد از
دهه هــا جــان تــازه ای بگیــرد و فیلمی ســاخته
شــود که با اشــاره بــه برخــی نکات نســخه های
اورجینال تــر ،هــم عالقه مندان ســال های دور
میمون هــا را راضــی نگــه دارد هــم جدیدترهــا
از آن لــذت ببرنــد .فیلــم مــورد توجــه منتقدان
قرار گرفت و تماشــاگران هم بــه آن روی خوش
نشــان دادند .جلوه های ویژه فیلــم و هنرنمایی
«اندی ســرکیس» در نقش «سزار» بســیار مورد
توجه بود .کمپانی مشهور ِوتا دیجیتال به دلیل
طراحی هــای حیرت انگیــز و میمون هــای بــه
شــدت نزدیک به واقعیــت خود ،نامــزد دریافت
جایــزه اســکار شــد و در کنــار همه این هــا آقای
کارگردان برای رفتار خوبش با حیوانات از « ِپتا»
که یک مجموعه حمایت از حیوانات است جایزه
دریافت کرد!
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طلوعسیارهمیمونها2014/

«مت ریوز» که ســابقه ساخت
فیلم هــای هیجان انگیــزی
مانند «مزرعه شبدر» و «بگذار
وارد شوم» را در کارنامه دارد،
برای ساخت «طلوع سیاره میمون ها» انتخاب
شــد و بــا کمــک جلوه هــای ویــژه حیرت انگیز
و همچنیــن فیلم نامــه ای قدرتمنــد ،توانســت
فیلمــی بســازد کــه نــه تنهــا یکــی از بهتریــن
فیلم های تابســتان آن ســال بود بلکه در میان
فهرســت بهترین های  2014منتقدان جایی
برای خود دست وپا کرد .درگیری در این فیلم
بیشتر از آن که میان انسان ها و میمون ها باشد
میــان دو گروه از خــود میمون هاســت« .کوبا»
سرکردگی یک گروه یاغی را بر عهده می گیرد
تا بر سلطه انسان بر ســیاره پایان دهد« .سزار»
رهبر میمون ها ،اما با این روش موافق نیســت
و تــاش می کنــد ســایه جنــگ را از قلمــروی
میمون ها دور کنــد« .گری اولدمــن» در نقش

رهبر انسان های جنگ طلب و «توبی ِکبِل» در
لباس «کوبا» ،اجرای بسیار خوبی از خود برجا
گذاشــته اند« .طلوع ســیاره میمون ها» تالش
می کند گسترش و شیوع تســلیحاتی کشورها
را مــورد انتقــاد قــرار دهد و بــرای چنیــن پیام
جذابی از یک اکشــن-تریلر فراموش نشــدنی
بهره می گیرد.
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سیاره میمونها1968 /

فیلــم داســتان فضانــوردی
اســت که به همــراه خدمه خود
بــه ســیارهای ناشــناخته قــدم
میگذاردکهتوسطمیمونهای
هوشمند اداره میشود و انســانهای بازمانده از
انهدامکرهزمینرویآنزندگیمیکنند«.سیاره
میمونها» خیلــی زود به یکی از کالســیکهای
ژانــر علمی-تخیلــی تبدیــل شــد ،فیلــم چنین
دستاوردهایی را مدیون جلوههای ویژه پیشرفته
«جان چمبــرز» و موســیقی بهیادماندنــی «جری
گلداسمیت»است.نگاهفیلمبهموضوعاتیچون
جنگ سرد و پیشــرفتهای دلهرهآور تسلیحاتی
کشورهایی چون آمریکا توانسته به عنوان یکی از
مهمترینفیلمهایتاریخسینماقدعلمکند.
▪این فیلم را نبینید!

«تیم برتون» برای بسیاری از عالقهمندان سینما
نمــادی از نــوآوری و تجربههــای جدید اســت اما
جدیتریــن هــواداران او نیــز وقتــی نام «ســیاره
میمونها» بــه میان میآیــد از ادامــه بحث طفره
میروند! بازســازی ســیاره میمونها توسط تیم
برتوندرسال 2001وبابازیناخوشایند«مارک
والبرگ» ،یکی از ناموفقتریــن دنبالههای تاریخ
سینماست .فیلم برای داستان بیمنطق و پایان
اشتباهشبهشدتموردانتقادقرارگرفت.باوجود
فروشنسبت ًاخوب«سیارهمیمونها»نتیجهفیلم
چنان بد بود کــه از آن زمان هر وقــت از تیم برتون
برایساختدنبالهیابازسازییکشاهکارقدیمی
سؤال میشود پاسخ میدهد که ترجیح میدهد
خودراازپنجرهبهبیرونپرتابکند!
▪می توانید نگاهی هــم بــه ایــن هــا داشته
باشید:

«فتح ســیاره میمون ها» ( )1972و «نبرد برای
ســیاره میمون ها» ( )1973هر دو از نظر اقبال
مخاطبانومنتقدانشبیههمهستند.میتوانید
بعدازتماشایآخرینفیلممجموعهیعنی«جنگ
برای سیاره میمونها» این دو فیلم را هم ببینید.
اگرعالقهتانبهسیارهمیمونهاشکلافراطیبه
خود پیدا کرده و به همین نسخه های سینمایی
رضایت نمی دهید پیشنهاد می کنیم که نسخه
تلویزیونی «سیاره میمونها» که در سال 1974
توسط شــبکه  CBSســاخته شــده را ببینید و در
ادامه مجموعه کارتون  13قســمتی «بازگشت
به سیاره میمونها» را در برنامه قرار دهید .برای
ادامه هم می توانید بازی هــای رایانه ای و حتی
کتابهای «سیاره میمونها» را امتحان کنید.

با بازیگر «گالوم»« ،کینگ کونگ» و «سزار» آشنا شوید

مورد عجیب اندی سرکیس

«انــدی ســرکیس» ( )Andy Serkisدر میــان
تمــام بازیگران دنیــای ســینما و تلویزیون یک
مــورد اســتثنایی و عجیب وغریب اســت .این
بازیگر بریتانیایی بیش از آن که به دلیل حضور
در فیلم ها و نقش های مختلف در یادها مانده
باشد به خاطر خلق شخصیتهای کامپیوتری
شــهرت یافته اســت .انــدی ســرکیس همان
بازیگر «گالــوم» در «ارباب حلقه هــا»« ،کینگ
کونــگ»« ،کاپیتــان هــادوک» در «ماجراهای
تنتن» و در نهایت «سزا ِر» در «سیاره میمونها»
اســت .تمام این نقش هــای خارق العــاده را او
به سرانجام رسانده اســت البته اشتباه نکنید؛
این شخصیت ها نه پویانمایی و نه به طور کامل
کامپیوتــری هســتند و نقش ســرکیس خیلی
بیش از صداپیشــگی برای آن هاســت .در این
روش کــه بــه آن Performance Capture
یــا «موشــن کپچــر» گفتــه می شــود بازیگــر با
پوشــیدن لباســی خاص جلوی دوربین مانند
دیگر بازیگرها دیالوگ هــا را ادا و نقش را اجرا
میکند .لباس مخصوصی که بازیگر به تن دارد
میتواندتمامحرکاتاورابهکامپیوترهامنتقل
کند .در این روش بازیگر بایــد عالوه بر اجرای
حــرکات جســمی-بدنی خاص ،احساســات
و کنش های عاطفــی ویژه نقش را نیــز از خود
بروز دهــد و این درســت همان نکته ای اســت
که اندی ســرکیس در آن توانایی زیادی دارد.
برای مثال یکی از بهترین لحظات سرکیس در

نقش «ســزار» مربوط به صحنه هایی است که
او تنهاســت یا با کمترین جنب وجوشی با نگاه
خود مخاطبان را تحت تأثیر قرار می دهد .این
نگاه را نمیتوان با کمک فناوریهای پیشرفته
ایجاد کرد و به همین دلیل است که بزرگترین
کارگردان های سینما برای چنین نقش هایی
از اندی سرکیس استفاده میکنند.
سرکیسکارگردان
▪
ِ

سرکیس دوست داشــته در دنیای هنر دنبال
نقاشی برود و نقاش شود اما مســیر کاری او را
وارد دنیای ســینما کرده اســت .امــا بازیگری
تئاتر و سینما و به خصوص «موشن کپچر» تنها
توانایی او نیســت .سرکیس در ســال 2006
برای بازی در نقش یک قاتل ســریالی در فیلم
«النگ فورد» توانســت جایزه گلدن گلوب را از
آن خود کند .عالوه بر ایــن و در کنار بازیگری،
ســرکیس در فعالیت هــای پشــت دوربین هم
کارنامــه قابــل قبولــی دارد .بخش هایــی از
«هابیــت» به پیشــنهاد پیتر جکســون توســط
سرکیس کارگردانی شد که نتیجه مطلوبی به
همراه داشت.
فیلم «نفس کشــیدن» اولین فیلمی اســت که
بــه کارگردانی ســرکیس بــه نمایــش درآمده
اســت ،فیلمی کــه کیلومترها با موشــن کپچر
فاصله دارد و یک درام زندگی نامهای را روایت
می کند .در راســتای تخصص سرکیس ،سال

آیندهکتابجنگلبهکارگردانیخوداونمایش
داده خواهــد شــد کــه احتمــا ًال بایــد در میان
نســخه های متفــاوت و متنــوع کتــاب جنگل
جایگاه ویژه ای را برای آن در نظر گرفت.
کاری کــه ســرکیس انجــام می دهــد شــاید
پیش نمایشی از آینده ســینما باشد ،جایی که
می توان با اســتفاده و تلفیق هنــر و فناوری هر
شــخصیتی را خلق کرد و خیلی راحت تر از آن
چه اکنون رخ میدهد کالسیکهای قدیمی را
دوباره بازسازی کرد .آن هم با همان بازیگران و
با همان فضاسازیها و مکانها .در زیر بخشی
از مصاحبه هــای ســرکیس درباره مهــم ترین
نقشهایی که بازی کرده را میخوانید:
▪برایبازیدرنقشگالومدراربابحلقهها:

وقتیایننقشرا
قــــبــــول کـــــردم
ریـــســـک آن را
دوســت داشتم.
اولفکرمیکردم
قرار است صدای
یـــک شخصیت
کامپیوتری باشم که برایم چندان جذابیت
نداشتاماوقتیباپیترجکسونمالقاتکردماو
به من گفت که بازیگری می خواهیم که نقش
بازیکندوبرایشخصیتتصمیمگیریکند.

▪برایبازیدرنقشکینگکونگ:

دربــــــاره ریــشــه
شخصیتیکونگ
در رفــتــارهــای
گـــــوریـــــلهـــــا
احساس کمبود
اطــــــــاعــــــــات
مــــی کــــردم ،به
همیندلیلمدتیرادرباغوحشلندنودرکنار
چهار گوریل گذراندم ،سپس به روآندا در آفریقا
رفتمتازندگیآنهادرمحیططبیعیرامشاهده
کــنــم .متوجه ش ــدم کــه گــوریــل هــا بــا وجــود
شباهتهای بسیاری که با ما دارند موجوداتی
منزویهستند.همهاینهاشخصیتوکاراکتر
کونگراتشکیلداد.

مخاطب فضایی را که هرژه [خالق شخصیت
تن تن] خلق کرده است ببیند و حس کند و در
بازیهانیزاحساسیواقعیوجودداشتهباشد.
فناوری به بازیگرها این اجازه را میدهد تا وارد
این جهان ها شوند .حرکات کاپیتان هادوک،
حالت چهره ،خلق وخو و تمام چیزهایی که آن
شخصیت را خلق می کند توسط بازیگر ایجاد
شدهاست.

▪بــرای بــازی در نقش کاپیتان هــادوک در
تنتن:

▪برای بازی در نقش سزار در ظهور سیاره
میمونها:

همانگروهیکه
میمون ها را [در
سیارهمیمونها]
بـــه ایــــن انــــدازه
واق ــع ــی درس ــت
کرده،آنسبکرا
در تنتن به وجود
آورد .استیون [اسپیلبرگ] کــارگــردان فیلم
می خواست هــر دو جهان را داشــتــه باشد تا

می بینند امــا در واقــع او چیزی بیش از یک
شامپانزه است .من باید نقش یک کودک را تا
زمان تبدیل شدن به شخصیتی چه گوارایی
بازی میکردم .بیشتر شبیه فیلم «پرواز بر فراز
آشیانه فاخته» شــده بــود که با رهبری یک
انقالب به پایان میرسد.

...

سینمای ایران
اولین حضور جهانی «دلم می خواد»
فرمان آرا
ایســنا  -فیلم «دلم می خواد» اثر بهمن فرمان آرا در اولین
نمایش جهانی اش در جشنواره «ماردل پالتا» ی آرژانتین
حضور دارد .ســی ودومین جشــنواره فیلم «مــاردل پالتا»
که تنها جشــنواره ســینمایی رده الف جهانی در آمریکای
جنوبی است از  26آبان تا 5آذر در آرژانتین برگزار خواهد
شد و فیلم «دلم می خواد» ساخته بهمن فرمان آرا در اولین
نمایش جهانــی در بخش مولفان این رویــداد به نمایش در
میآید.
فیلم «دلربا» ســاخته میالد اعلمی و محصول دانمارک نیز
در بخش مولفان جدید و فیلم «در را باز کن» ساخته شهرام
کریمی و محصول آلمان و ایتالیا در بخش فیلمهای مستند
حضور خواهند داشت.
در بخش کودکانی از دریا ،فیلم بلند سینمایی «جنجال در
عروسی»ساختهسیدرضاخطیبیکهتوسطمحمداحمدی
تهیهشدهوبنیادسینماییفارابیعرضهوپخشبینالمللی
آن را به عهده دارد و نیز فیلم سه دقیقهای «خال خالی آتش»
ساخته امینه فروغی به روی پرده خواهند رفت.

پایان فیلم برداری «لس آنجلس -تهران»
در آمریکا
مهر  -فیلم برداری فیلم سینمایی «لس آنجلس  -تهران»
به پایان رسید و مراحل فنی که از چندی پیش آغاز شده بود
همچنان ادامه دارد .پرویز پرســتویی ،مهناز افشار ،ماهایا
پطروسیان ،ژوبین رهبر ،شیرین یزدان بخش ،زهیر یاری،
بانی پال شومون ،علی جناب و گوهر خیراندیش بازیگران
این فیلم سینمایی هستند.
تینا پاکــروان تهیــه کنندگی «لــس آنجلس -تهــران» را با
مشارکت علی حســینی برعهده دارد .این فیلم سینمایی
در ژانر کمدی -فانتزی ساخته میشود.

...

سینمای جهان
حذف کوین اسپیسی از فیلم جدید ریدلی
اسکات
با افشــاگری های صورت گرفته علیه کوین اسپیســی ،هر
روز خبری تازه درباره حذف این بازیگر از دنیای ســینما به
گوش میرسد.
به گزارش خبرآنالین ،ریدلی اسکات کارگردان فیلم «همه
پول های جهــان» تصمیم بــه حذف تمــام بخش های فیلم
با بازی کوین اسپیســی گرفته اســت .اسپیســی در «همه
پول های جهان» نقش جی پی گتی یکــی از ثروتمندترین
مردان تاریخ آمریــکا را بازی می کــرد .به ایــن ترتیب تمام
صحنه های فیلم با بازی کوین اسپیســی حذف می شود و
صحنههای جدید با بازی کریستوفر پالمر از نو فیلم برداری
خواهد شد.
تصمیم اســکات با حمایــت کامل کمپانی ســونی پیکچرز
روبــه رو شــده اســت و با وجــود ایــن تغییــرات فیلــم «همه
پول های جهان» بر اســاس برنامه از پیش اعالم شده از روز
 22دسامبر در آمریکا اکران خواهد شد.
کویناسپیسیازچندیپیشباافشاگریآنتونیرپبازیگر
«پیشگامان فضا» جایگاه خود را در سریال «خانه پوشالی» از
دست داد .به نظر می رسد که ریدلی اسکات و عوامل فیلم
«همه پول های جهان» نیز قصد ندارند نتیجه زحمات خود
را با نگاه داشتن اسپیسی در فیلم به خطر بیندازند.
در فیلــم «همه پول هــای جهان» داســتان ربــودن نوه جی
پی گتی یکی از ثروتمندان سرشــناس تاریخ آمریکا روایت
می شــود .اسپیســی در این فیلم با گریمی سنگین جلوی
دوربین رفتــه بود .میشــل ویلیامــز و مارک والبــرگ دیگر
بازیگران این اثر سینمایی هستند.
از آن جا که عوامل فیلــم «همه پول های جهان» به موفقیت
تجاری و عملکرد خــوب آن در فصل جوایز ســینمایی باور
دارنــد ،چنــد روز پیش نیــز اعــام کردنــد که فیلــم «همه
پول هــای جهــان» در شــب پایانــی جشــنواره بنیــاد فیلم
آمریکا نمایش داده نمی شــود .آن ها قصد دارند فیلم را از
رسواییهای اسپیسی دور نگاه دارند.

بـــازی در نقش
س ــزار ب ــرای من
چــالــش خیلی
سختی بود چون
انـــســـان ســـازی
مــــوجــــودی که
بـــرای مخاطب
بسیار شناخته شده است ،کار سختی ا ست.
تماشاگرها او را نگاه می کنند و یک شامپانزه

خبر
پایان فیلم ناتمام «اورسن ولز» بعد از  40سال
ایسنا -فیلم ناتمام اورســن ولز با عنوان «روی دیگر باد» با
نقشآفرینی جان هوستون و دنیس هوپر که توسط کمپانی
«نتفلیکس» در حال ترمیم و تکمیل است ،به مراحل پایانی
ســاخت نزدیک می شــود .نتفلیکس در ماه مارس امسال
حق جهانی ساخت و توزیع فیلم «روی دیگر باد» را به دست
آورد تا آن را برای اکران در سال  2018میالدی آماده کند.
اورسن ولز ســاخت این فیلم را در ســال  1970آغاز کرد و
مراحل فیلم برداری آن تا شش سال به دلیل تغییر بازیگران
و فیلم نامه و همچنین مسائل مالی به طول انجامید ،اما پس
از پایان فیلم بــرداری ،نگاتیوها بایگانی شــدند و منازعات
حقوقی بر ســر این که مالک اصلی فیلم چه کســی اســت،
اورسن ولز را از ادامه کار و نهایی کردن فیلمش بازداشت و
او تنها  40دقیقه از فیلم را تدوین کرد.
CMYK

