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ادای احترام به محمود کالری ،فیلم بردار
نابغه سینمای ایران
آقــای خــاص وارد می شــود .بــا کالهــی بــه ســر ،عینــک
دودی قهــوه ای رنــگ بر چشــم و البته آن دســتمال گردن
دوستداشتنیاش .سلطان دوربینها .از دوربین جادویی
عکاسی که اولین عکس فروریختن دیوار برلین را ثبت کرد
تا دوربینی که «از کرخه تا راین» را در ذهنهایمان به یادگار
گذاشــت .پیرمرد  66ســاله با آن انــرژی خارق العاده اش
صحنه را به دســت گرفت ،صحنه ای که تاکنون در ســلطه
ســلطان کمدی ایــران (مدیری) بــود .محمــود کالری که
پیش از این با فرم ها و قاب های هنرمندانه ســینمایی اش،
در پس ذهن مان بــود حاال جلوی دوربین آمده و پیشــکش
چشــم های  80میلیون ایرانی در رسانه سیمای ملی شده
بــود .نابغه با گرمــا و صمیمیــت وجــودش ،لحظه به لحظه
بیشــتر در قلب ها جای می گرفت .انگار قرار بود رنج تمام
ســال ها پشــت دوربین بودن را با شــیرینی یک شب و یک
حضور رویایی بــه کام خودش و ما شــیرین کنــد .جنتلمن
بیشــتر از تمــام مهمان هــای قبلــی «دورهمــی» مهمــان
خانه هایمان بود .مســعود کیمیایی هم به احترامش پشت
خــط تلفــن «دورهمی» آمــد تــا در ایــن ضیافت باشــکوه و
لذت بخش سهیم باشد .همان مردی که شاید برای اولین
بار ،محمود کالری را با «سرب» به ما شناساند.
عالیجنــاب خــودش بــود ،عــاری از هرگونــه ریــا و دروغ.
خودش بود و صداقت خاطره ازدواج با همسرش در مقابل
دوربین های تلویزیونی .عالیجناب از شکوه سینما گفت و
انرژی مثبتی که برایمان به یادگار گذاشت .پیرمرد مأیوس
نبود و ناامیدی و سیاهی را به خانههایمان نفرستاد .غر نزد،
بهانه نگرفت و برخالف مهمانان دیگر پز روشنفکری نداد و
انتقادی به خود نگرفت .او صریح به ســؤال مدیری درباره
احســاس خوشــبختی ،چنین پاســخ داد« :عاااالــی .همه
چیز عالی .خدا را شــکر »...آن قدر صادقانــه که ما هم پای
تلویزیون در خانههایمان بگوییم« :خدا را شکر».
عالیجنــاب رفت و بــه احترامش تمــام حاضران در ســالن
روی پایشــان ایســتادند ،کاری که برای هیچ مهمان دیگر
«دورهمی» نکرده بودند .ما هــم در خانه هایمان به احترام
عالیجناب«محمودکالری»ایستادیم،کالهازسربرداشتیم
و گفتیم« :از شما ممنونیم»...
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سوژه داغ روز

تاکنــون فیلم ســازان بزرگ بســیاری،
جنــگ نابرابــر آمریــکا بــا ویتنــام را
دستمایه فیلم های شــاخصی مانند «و
اینــک آخرالزمــان» (فرانســیس فورد
کاپوال)« ،جوخه» (الیور اســتون) و «غــاف تمام فلزی»
(اســتنلی کوبریــک) کرده انــد اما اســپیلبرگ ایــن بار
از زاویــه جدیــدی به این ســوژه نزدیــک شــده و نگاهی
ژورنالیســتی و افشــاگرانه بــه ایــن شکســت تاریخــی
دارد .فیلمــی درباره تقابل دولت و رســانه های آزاد ،در
روزگاری کــه آزادی بیان و حقوق شــهروندی خاصه در
آمریکا به بحث روز رســانه ها تبدیل شده است .ماجرای
فیلــم درباره «کاترین گراهام» ناشــر روزنامه واشــنگتن
پســت (با بازی مریل اســتریپ) و «بنجامیــن بردلی» (با
بازی تام هنکس) ،یکی از سردبیران این روزنامه پرتیراژ
اســت که با همدســتی نیویــورک تایمــز ،وارد ماجرایی
مخاطــره آمیــز می شــوند و بــا وجــود احتمــال توقیف و
تحریم ،دســت به انتشــار اســناد محرمانــه وزارت دفاع
آمریکا دربــاره جنــگ ویتنام می زننــد .قهرمانــان فیلم
در تالش بــرای پرده برداری بیش از ســه دهــه رازهای
ناگفته حکومتی در مدت زمامداری چهار رئیس جمهور
این کشــور هســتند .اســپیلبرگ تالش کرده در آخرین
پروژه ســینمایی خــود ،از زبان ژورنالیســم بــرای طرح
حقایق امروز استفاده کند.
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آثاری مانند « مونیخ»و « لینکلن»
اسپیلبرگ را به عنوان فیلمسازی
مهم در ژانر سیاسی مطرح کردهاند
او هم در «پســت» درخشــیده و برای تصاحب چهارمین
اســکار ،خیز برداشــته اســت .با این حــال او تحت تأثیر
حواشی ماجرای رســوایی های اخالقی هالیوود است؛
یکی از نخســتین زنانی که این ماجرا را افشا کرد ،مریل
اســتریپ را به ریاکاری متهم کرده که چرا از یک طرف،
ژســت دفاع از قربانیــان رســوایی هاروی واینســتین را
به خــود می گیــرد و تصمیــم دارد به یــاد آن ها بــا لباس
مشکی در مراســم اســکار حاضر شــود و از طرف دیگر،
طی همکاری طوالنی مــدت خود با واینســتین ،درباره
این حواشــی ســکوت اختیار کرده بود .با وجود تکذیب
این ادعا از ســوی مریل اســتریپ ،ممکن است این موج
اتهامات روی اسکار احتمالی اش تاثیر منفی بگذارد.
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ستاره های کهنه کار

اســپیلبرگ در «پســت» نیــز به ســیاق
گذشــته اش ،گروهی درست وحسابی
جمع کرده و انتظارها را باال برده است.
تام هنکس و مریل اســتریپ بــه عنوان
نقش های اصلی ،برای نخستین بار در «پست» همبازی
شــده اند .تام هنکس با کارنامــه ای پربــار از نقش های
متفاوت و دریافت دو اســکار ،یکی از قله های درخشان
بازیگری ســه دهه اخیر ســینمای جهان اســت .ســابقه
رفاقت و همکاری طوالنی مدت هنکس و اســپیلبرگ به
کارهای شاخصی مانند «اگه می تونی منو بگیر»« ،نجات
سرباز رایان»« ،پل جاسوس ها» و سریال مشهور «جوخه
برادران» بازمی گردد .اسپیلبرگ درباره او گفته است:
«مهم ترین عامل پیش برنده ام در فیلم ســازی که باعث
شده بینش خالقانه ام را درک کنم ،تام هنکس است» .
نفــر دوم ،مریــل اســتریپ اســطوره بازیگری ســینمای
جهــان ،بــا کارنامــه ای شــامل ســه اســکار و هشــت
گلدن گلوب ،از رکــوردداران جوایز بازیگری اســت .او
که به دلیل بازی های قدرتمند و انتخاب های درســت،
بانوی محبوب سینماست ،از منتقدان سرسخت ترامپ
هم هســت .مریل اســتریپ با این که پیش از این ســابقه
همکاری سینمایی با اسپیلبرگ را نداشت ،اما به عنوان
صداپیشــه و راوی در ســینمایی «هوش مصنوعی» و نیز
مستند جدید و پرســروصدای نت فلیکس با عنوان «پنج
نفر بازگشتند» با اسپیلبرگ در مقام تهیه کننده اجرایی
سابقه همکاری داشــته است .براســاس نظر منتقدان،
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اتفاق روز

سیاسیترین
مدعی اسکار
چرا «پست» استیون اسپیلبرگ می تواند برنده بزرگ فصل جوایز باشد؟

سارا صالحی  -استیون اسپیلبرگ ،کارگردان  70ساله و برنده سه جایزه اسکار ،امسال با فیلم سیاسی
«پست» ،به فصل جوایز سینمایی آمده است« .پست» با درونمایهای افشاگرانه و سیاسی ،بخشی از شانس
خود را برای کسب جوایز سینمایی ،به شرایط سیاسی و روی کار آمدن دولت ترامپ مدیون است .با وجود
رقبای قدرتمند ،از آن جا که «واشنگتن پست» در محوریت این اثر ،این روزها در شمار مهمترین منتقدان
دولت ترامپ قرار گرفته و از سوی دیگر ،اسپیلبرگ و تام هنکس در پیش نمایش فیلم ،ترامپ را با نیکسون
مقایســه کردهاند ،احتمال چرخش آرای اعضای این آکادمی به نفع «پست» وجود دارد .در ادامه نگاهی
میاندازیم به برخی برگهای برنده «پست» در رقابت با مدعیان اصلی فصل جوایز سینمایی:

سابقه موفق آثار سیاسی

بــا ایــن کــه اســتیون اســپیلبرگ در
ســال های طوالنــی فعالیــت خــود ،در
ژانرهــای مختلــف تاریخــی ،علمــی-
تخیلــی ،جنگــی و حتــی کــودک فیلــم
ســاخته اما به عنوان یکی از فیلم ســازان مطرح سیاســی
شناخته می شود« .مونیخ»« ،فهرست شیندلر» و «لینکلن»
مهم ترین آثار او هســتند کــه در کنار درام داســتانی ،تنه
به مســائل سیاســی می زنند و اتفاق ًا با توجه به ســوگیری
سیاسی آکادمی اسکار ،با جوایز فراوان هم مورد تحسین
قــرار گرفته انــد .بنابرایــن می تــوان انتظار داشــت فیلم
جدیــد او هم بــه دالیل فرمــی و هم بــه دالیــل محتوایی،
توجه آکادمی اســکار را به خود جلب کنــد؛ مخصوص ًا آن
که «پســت» را بهترین ساخته اســپیلبرگ بعد از «مونیخ»
می خوانند« .مونیخ» پیشــتر نامزد پنج جایزه اسکار شده
بود و در فصل جوایز ،حضوری موفق داشت .درام تاریخی
«لینکلن» هــم بخشــی از زندگی سیاســی شــانزدهمین
رئیس جمهور آمریــکا را روایت می کند کــه بر تالش های
او برای به تصویب رساندن ســیزدهمین اصالحیه قانون
اساســی این کشــور توســط مجلس نماینــدگان متمرکز
است .این اثر اسپیلبرگ نیز در هشــتاد و پنجمین مراسم
اســکار ،نامزد دریافت  12جایزه و برنده دو جایزه اسکار
بازیگر نقــش اول مرد و بهترین کارگردانی هنری شــد .با
این حال« ،پســت» در اسکار امســال ،رقبای قدری مانند
«شــکل آب»« ،لیدی برد» و «ســه بیلبورد خارج از ابینگ،
میــزوری» را دارد کــه ایــن آخــری ،بــه خاطر ســویه های
فمنیســتی ،با این که در اکران عمومی توجــه زیادی را به
خود جلب نکرد اما در گلدن گلوب موفق بود و برای اسکار
هم خیز برداشته است.

اعالم تلویحی پایان «سختانه

»

برنامــه گفت وگومحــور
«ســختانه» که قــرار بود
گفتوگوهایچالشییا
به قول خودش «سخت»
با چهره های فرهنگی،
سیاســی و اجتماعــی
مؤثر داشــته باشــد ،در
طول یک ماه و نیم ،ســه بار روی آنتن رفت و آخرین
بار هــم پنج شــنبه هفته پیــش ،در کنداکتــور قرار
نگرفت و به جایش یک مستند کوتاه و یک نماهنگ
روی آنتن رفت .به همین دلیل روز جمعه چند نفر از
عوامل برنامه ،از مخالفت های فراوان با «سختانه»
صحبت کردند و میالد دخانچی طــراح برنامه هم
تلویحــ ًا دربــاره پایان آن نوشــت .با این حــال گروه
برنامهساز «سختانه» که این روزها برنامه «فاز» را هم
روی آنتن شبکه 2دارند ،به همین اعتراض تلویحی
اکتفا کردهاند و هنوز از مخالفان «سختانه» سخنی
به میان نیاوردهاند.
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اظهارنظر روز
اصغر فرهادی فیلم نامه
«خانه به دوش» را نوشته بود!
 13ســــال از پخش
سریال پربیننده «خانه
به دوش» گذشته و در
ایــن سال ها ،همه فکر
می کردند فیلم نامه این
مجموعه را رضا عطاران
نوشته است ،همانطور
که در تیتراژ هم نام او به عنوان «نویسنده» قید شده
بود .با این حال آرش ظلیپور مجری «من و شما» در
خالل گفت وگو با مریم امیرجاللی و در زمانی که
این بازیگر ،نخواست نام نویسنده واقعی سریال را لو
بدهد ،فاش کرد که اصغر فرهادی فیلم نامه نویس
ایــن مجموعه بــوده اســت .امیرجاللی هم گفت
فرهادی ،طرح اولیه «متهم گریخت» را نیز نوشته
بود و چون می خواست در سینما فعالیت کند،
خواسته بود نامش در تیتراژ این سریال ها درج
نشود .نکته جالب دیگر این گفت وگو ،عصبانیت
مریم امیرجاللی از سؤال درباره سنوسالش بود!

بازگشت داریوش کاردان با برنامه ای
مشابه «صندلی داغ»
مهر  -داریوش کاردان مجری ،بازیگر و کارگردان تلویزیون
با اشــاره به تولید برنامهای مشــابه «صندلی داغ» بیان کرد:
«طرحی دارم برای تولیــد یک برنامه به شــکل هاردتاک که
ششماهاستآنراارائهکردهامولیهنوزجوابینگرفتهام».
وی ادامه داد« :این برنامه برای شبکه یک ساخته میشود و
به تازگی دکورهای آن هم آماده شــده است و فقط منتظریم
تا مدیران جواب بدهند و ما آن را به تولید برسانیم ».کاردان
با اشاره به ویژگی این برنامه اظهار کرد« :یکی از ویژگیهای
من که مردم آن را دوست دارند ،صراحت است و امیدوارم در
اینبرنامههمبتوانماینصراحترابامهمانانداشتهباشم».
اینمجریبااشارهبهاینکهاکنونجاییکبرنامهصریحکه
بانشاطهمباشددرتلویزیونخالیاست،بیانکرد«:امیدوارم
پذیرش آن هم از طرف مقابل و هم مدیران صداوسیما وجود
داشــته باشــد .به هر حال ما دوستدار مردم هســتیم و وقتی
میگوییــم جایی اشــکالی وجــود دارد بــرای این اســت که
اصالح شود .البته عدهای این نوع پرسش را بلد نیستند و به
همیندلیلاستکهبرنامههایاتعطیلیالوثشدهاند».وی
دربارهزمانبهتولیدرسیدنبرنامهگفت«:زمانرانمیدانم.
خوشحالمکهمرتضیمیرباقریمعاونسیمااینماموریترا
بهمادادوناراحتمکهچرااجرانمیشود.بههرحالماتالش
خود را در این مدت انجام دادهایم و امیدوارم زودتر این اتفاق
بیفتد ».کاردان دربــاره این که با وجود حضور مســئوالن در
برنامههای متعدد سیما آیا باز هم برنامهای مشابه «صندلی
داغ»میتواندموفقباشدیاخیر،گفت«:مسلمااکنونساخت
اینبرنامهبسیارسختتراستولیفکرمیکنموجودآنهم
الزم اســت و هم تاثیرگذار خواهد بــود ».وی در پایان درباره
چگونگیچالشبامهمانهااظهارکرد«:مهمانانمختلفی
ازحوزههایگوناگونبهبرنامهمیآیندومندرعینبهچالش
کشیدنآنها،شوخیهممیکنمچراکهاصلبرصمیمیت
است .ما با کســی دعوا نداریم فقط مسئله را بیان میکنیم و
طرفمقابلدربارهآنپاسخشرامیدهد».
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