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«مغزهای کوچک زنگزده»
مرداد  97اکران میشود

 4نکته درباره «مرد عنکبوتی :بازگشت به خانه» اولین فیلم از سری جدید مرد عنکبوتی
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روایت جذاب تعارض نسل ها در «لیدی برد

»

برای خیلــی از فیلمســازان
و تماشــاچیهای حرفــهای
ســینما ،ســاخت فیلــم بــا
مضامیــن اجتماعــی یــا
آموزشــی یا حتی فیلمی که
بــه نوعی بــا حــوزه تربیتی و
اخالقیارتباطدارد؛معمو ًال
با یک داســتان خطی و چند
گرهسادهو 3-2جملهقصار
آموزشــی مترادف است .در
ضعیفترین حالت هم شــخصیتهای فیلم به روان شناس
مراجعه میکنند و فیلم تبدیل به برنامه خانوادهای میشود
که روان شــناس بــه دوربیــن زل میزند و برای همه نســخه
میپیچد!اماهمهایناتفاقاتغیرسینمایی،وقتیفیلمساز
عالوهبردغدغههایاجتماعی،قابوریتموموسیقیراخوب
بشناسدودرپرداختبهیکمسئلهتربیتیباماندندرسطح
واستفادهازچندجملهاخالقیباقینماند؛تبدیلمیشودبه
«لیدیبرد».فیلم،روایتدختری نوجواناستکهسالآخر
دبیرستان را طی میکند و قرار است سال بعد وارد دانشگاه
شودودراینآخرینسالهاینوجوانیبامادرشتعارضاتی
دارد که به نحوه تعامل او در اجتماع و با دوستانش هم ضربه
میزند .فیلم عــاوه برموضوع مهمــی که بــه آن میپردازد
با ایجاد همحســی بین تماشــاچی و شــخصیت اصلی ،ما را
همراه با او عاشــق میکند ،خشمگین میکند ،میخنداند
و میگریانــد؛ همــه موفقیتهــای فیلــم حاصــل فیلمنامه
مهندسیشده،موسیقیقدرتمند،انتخابقابهایمنطقی
وهمچنیندوربینحسابشدهاستکهفیلمهرزنمیرودوبه
دنبالبهرخکشیدنقدرتکارگردانیفیلمسازنیستوفقط
در خدمت روایت عمل میکند .نکته جالب درباره موسیقی
«لیدیبرد»آناستکهازابتداتاانتهاهمراهباشخصیتاصلی
رشد پیدا میکند و سبک موسیقیهای اول با آخر فیلم را به
وضوح متفاوت میکند .همه این ویژگیهــا ،لیدی برد را به
یکیازدیدنیترینفیلمهایاسکارامسالتبدیلکردهاست.

...

سینمای ایران

بررسی موانع اکران عصبانی نیستم
در مجلس
«

مهر-سعیدسعدیتهیهکننده«مغزهایکوچکزنگزده»دربارهزماناکراناینفیلمگفت«:ماتصمیمگرفتهایمکهاینفیلمرابعدازجامجهانی
باپخشکنندگیشرکتفیلمیرانبهنمایشعمومیبگذاریمچونفکرمیکنیمدرآنزمان،فضابازتراستو«مغزهایکوچکزنگزده»بهصورت
بهتریمیتوانداکرانشود».جامجهانیفوتبال 2018اواخرتیرماه 97بهپایانخواهدرسید.

»

ایسنا  -طیبه سیاوشــی ،ســیده فاطمه ذوالقدر و غالمرضا
کاتب،اعضایکمیسیونفرهنگیمجلس،عصرشنبهدردو
نشستجداگانهبامعاونسینماییوزارتارشادوهمچنین
رضادرمیشیانکارگردانفیلم«عصبانینیستم»بهبررسی
موانع اکران این فیلم پرداختند .ســیده فاطمــه ذوالقدر در
اینبارهگفت«:آقایحیدریانمعاونسینماییوزارتارشاد
مجدداخواستارحذفپنجدقیقهدیگرازنسخهنهاییاینفیلم
بودندتاامکاناکرانآنفراهمشود.بهگفتهآقایحیدریان،
وزیر این اختیار را دارد که برای فیلمی که پروانه نمایش دارد
نیزاصالحاتیرادرخواستکند».ویافزود«:طبقگفتهآقای
حیدریان ،ایشان به شرط اعمال اصالحات قول اکران فیلم
در 25بهمن را داده بودند اما کارگردان فیلم میگوید اصال
چنینصحبتینبودهوایننکاتجدیداست».ذوالقدراضافه
کرد« :آقای درمیشــیان میگوید فیلم چهار ،پنج بار ممیزی
شدهاستوامکانحذفصحنههایدیگرآنوجودنداردچرا
کهاینمیزانممیزیتوهینبهتماشاگراست».

محمــد عنبرســوز  -کاراکتــر مــرد عنکبوتی اگــر محبوبترین
ابرقهرمــان دنیای شــخصیتهای کامیکبوکی نباشــد ،قطع ًا
یکــی از جذابترینهاســت .قهرمان دوستداشــتنی که نه
تیری شــلیک میکند و نه هیچ ابزار جنگی خاصی دارد و56
سال است که با آن تارهای معروفش ،برای پاک کردن جهان از
شر و پلیدی تالش میکند .در حالی که برخی فکر میکردند
کاراکتر مرد عنکبوتی پساز اکــران پنج فیلم ،چاپ دهها جلد
کتابمصور،چندینمجموعهپویانماییبابیشازدویستاپیزود
وانواعواقسامحضورهایکوتاهوبلنددررسانههایگوناگون،
دیگرکششالزمبرایتولیدیکاثرسینماییسطحباالرا
ندارد ،امسال اکران «مرد عنکبوتی :بازگشت به خانه»
باردیگرظرفیتحیرتانگیزکاراکترمردعنکبوتی
را به مخالفانش یــادآوری کرد .این اثــر در مجموع
نمایش قابل قبولی داشته و رضایت مخاطبان و
منتقدانراتوأمانجلبکردهاست.
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پسرکعنکبوتی

هرسالمخاطبانجدیدیبهجرگهعالقهمندان
سینمایجهانافزودهمیشوند؛یعنینوجوانانی
کــه بخــش عمــده ای از بیننــدگان فیلم هــای
ابرقهرمانیراتشکیلمیدهند.سازندگانباآگاهیازاینواقعیت،
بهشدتسنقهرمانداستانشانراکمکردهاندتامخاطبنوجوان
همدلی بیشتری با فیلم نشــان دهد .بدین ترتیب ایفای نقش مرد
عنکبوتی به تام هالند سپرده شده است که موقع بازی در این فیلم
هنوزبیستسالشتمامنشدهبود.بخشقابلتوجهیازداستانهم
در دبیرستان و محیط مربوط به نوجوانان میگذرد که این موضوع
نشاندهنده فضای نوجوانانه حاکم برنسخه جدید مرد عنکبوتی
است.درنیمهاولفیلمباپسرنوجوانیمواجهیمکههنوزنقشمرد
عنکبوتی را به خودش نگرفته و دغدغههای کودکانهاش به گرفتن
عکس ســلفی و نهایتا ثابت کــردن خودش بــه مرد آهنــی محدود
میشود.اماپسازحدودچهلدقیقهازفیلم،بانوعیبلوغشخصیتی
درکاراکترمردعنکبوتیمواجهمیشویمکهازنقاطقوتمهمفیلم
محسوبمیشود.درواقعنکتهاخالقیوآموزشی«مردعنکبوتی:
بازگشتبهخانه»دردیالوگمهممردآهنینهفتهاستکهبهپسرک
نوجوان میگوید« :اگه بدون این لباس هیچی نیستی ،پسلیاقت
پوشیدنشونداری».

تارهای رایانهای

اگرشروعماجرایمردعنکبوتیرادراولینفیلم
اینمجموعهبهیادبیاورید،داستانازاینقراربود
که یک عنکبوت دست پیتر پارکر را نیش میزد و
جوان دستوپاچلفتی و در عین حال خوشقلب قصه به یک
ابرقهرمان افسانهای تبدیل میشد اما «مرد عنکبوتی :بازگشت به
خانه» داستانی کامال متفاوت با فضای فیلمهای قبلی دارد و همه
چیز برنامهریزیشده و تکنولوژیک اســت .لباس مرد عنکبوتی در
این فیلم یک لباس روباتیک پیشــرفته اســت که منوهای مختلفی
دارد و حتی مرد عنکبوتی بعضی مواقع منوهای لباســش را قاطی
میکندوتنظیماتلباسبههممیریزد.نکتهجالبتردربارهویژگی
تکنولوژیکی مرد عنکبوتی جدید این اســت که تقریبا در سرتاســر
فیلم یک همدم و همراه همیشگی دارد که لباسش است .سکانس
جالب ،جایی است که مرد عنکبوتی در یک انبار زندانی میشود و
دراینشرایطبهگفتوگوبالباسشمیپردازد،بااودرددلمیکند
ودربارهمسائلمختلفازاوراهنماییمیگیرد.درادامهآنقدراین
ارتباطپررنگمیشودکهمردعنکبوتیبرایصدایدرونلباسش
اسمهمانتخابودرادامهازاوبهعنوانیکمشاوراستفادهمیکند.
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عضویتدرسازمانابرقهرمانها

اگر فیلم «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» را دیده
باشــید ،به یــاد دارید که در ســکانس فــرودگاه،
ابرقهرماناندورهمجمعشدندوموقعیتجذابی
را رقم زدند .این ســکانس در واقع از نقش جدیــد مرد عنکبوتی در
شکلوشمایلجدیدشرونماییکرد.بامرورمردعنکبوتیفیلمهای
سمریمی(،بابازیتوبیمگوایر)بهیادمیآوریدکهاویکابرقهرمان
مســتقل بود .کســی که بنا به صالحدید خــودش به مبــارزه با ضد
قهرمانهاوکمکبهمردممیپرداختوگاهیهمازمردعنکبوتی
بودنخستهمیشدوترجیحمیدادهمانپیترمعمولیباشد«.مرد

عنکبوتی:بازگشتبهخانه»امااینشخصیترابهعنوانعضویاز
گروهانتقامجویانمعرفیمیکندکهدرحالکسبآمادگیزیرنظر
مردآهنیبرایعضویتدراینگروهاست.حتیدربرخیسکانسها
مردآهنیبهکمکشمیآید.اینموضوعنشاندهندهارائهمتفاوتی
ازمردعنکبوتیاستواحتماالیادرنسخههایبعدیاینفیلمشاهد
حضورابرقهرمانهایدیگریهمخواهیمبودیابایددرآیندهمنتظر
حضورپررنگترمردعنکبوتیدرفیلمهایگروهانتقامجویانباشیم.
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شوخطبعینوجوانانه

یکــی از مهم تریــن ویژگی هایــی کــه عمومــ ًا
نســخههای مختلــف «مــرد عنکبوتــی» را بــا آن
می شناســیم ،وجــه طنزپــردازی آن هاســت؛
به طوری کــه اتفاقات مختلفــی مانند درســت کار نکــردن تارها و
ســوتیهای کاراکتر مرد عنکبوتــی همــواره موقعیتهای طنزی
را در ایــن مجموعه ایجاد میکنــد و در مجموع مــردم او را به عنوان
یکی از شیرینترین و شوخطبعترین ابرقهرمانهای جهان مارول
میشناسند«.مردعنکبوتی:بازگشتبهخانه»اماباتوجهبهفضای
نوجوانانــه و مخاطبکم سنوســالترش کــه اثری شــاد و مفرح را
میپسندد،چندبرابرنسخههایقبلیدرونمایهوموقعیتهایطنز
دارد.کاراکتردوستوهمکالسیمردعنکبوتیکهیکنوجوانتپل
استوبهنوعیوردستقهرمانقصهمحسوبمیشود،بخشمهمی
ازبارطنزفیلمرابهدوشمیکشدوفضایدلنشینیرابرایمخاطب
نوجــوان ایجاد میکند؛ شــخصیتی که در نســخههای قبلی «مرد
عنکبوتی»کمتردیدهبودیم.ناآمادهبودن،بیتجربگیوهیجانهای
نوجوانیخودمردعنکبوتیهمباعثایجادموقعیتهایشادیدر
فیلممیشودکهدرمجموعبهجذبمخاطبیاریمیرساند.شرایط
سنی مرد عنکبوتی نوجوان ،سکانسهای مدرسه و نحوه ارتباط او
باهمکالسیهایش،برخوردشباوالدینومسئوالنمدرسهو...تا
حدودییادآورطنزشدیدیازنوعسریال«دوستان»است.
در مجموع «مــرد عنکبوتی :بازگشــت بــه خانه» اگرچــه یک فیلم
ابرقهرمانی فوقالعاده نیســت ،اما ارزش دو ساعت وقت گذاشتن
و َآشنا شــدن با یک مرد عنکبوتی متفاوت را دارد؛ باالخص اگر یک
نوجوانعالقهمندبهدنیایخوشآبورنگوجذابمارولباشید.

امسال اکران «مرد عنکبوتی :بازگشت به خانه» بار
دیگر ظرفیت حیرتانگیز کاراکتر مرد عنکبوتی را به
مخالفانش یادآوری کرد

...

تلویزیون

اعتراضنمایندگانلرستانبهسریال«ستارخان

»

تعدادیازنمایندگانمجلسازرئیسصداوسیماخواستند
به دلیل پخش «ستارخان» معذرتخواهی کند.
تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس سازمان
صداو ســیما ،با اعتراض به پخش سریال ســتارخان ،آن را
توهین به اقوام ُلر خواندند .در بخشی از ایننامه آمده است:
«نماینــدگان امضاکننده ،خواســتار عذرخواهی رســمی
صداوســیما بابت این توهین هــا و برخورد قاطــع و اخراج
عوامل توهین بــه قومیت هــا از صداوســیما و جلوگیری از
تکرار این گونه بیحرمتیها هستند ».در ایننامه همچنین
یکــی از مصادیق توهین ســریال به قــوم لر ایــن گونه بیان
شده اســت...« :تا آن جا که [این سریال] گستاخانه ،سهم
قوم غیور لر در مشــروطه را تا حد واکــس زدن کفش ،تنزل
دادهاند و غرور ملی این قوم بااصالت را به شدت خدشه دار
نمودهاند».

پخش نوروزی سری جدید «پهلوانان

»

ســری چهارم پویانمایی «پهلوانان» با تکنیــک دو بعدی در
 20قسمت  30دقیقه ای آماده پخش برای نوروز  97شد.
به گزارش مهر ،ســیاوش زرین آبادی کارگردان پویانمایی
«پهلوانان» دربــاره روند تولیــد این مجموعــه توضیح داد:
«پس از حدود دو سال کار مداوم ،ســری جدید «پهلوانان»
را برای پخش در نوروز  97تولید و آماده پخش کردیم ».وی
ادامه داد« :در این سری نیز شخصیتهای اصلی مجموعه
شــامل یاور ،صفــی و مفــرد طــی داســتان ها و ماجراهای
جذاب و پر افت و خیزی به مبارزه با مظالم و بیعدالتیهای
داروغه ها و گزمه های شهر خوارزم بر می خیزند و با امداد
از ارشادات و رهبریهای معنوی پوریای ولی پهلوان شهر،
به دستگیری و پشــتیبانی مردم ســتمدیده و بینوای شهر
مبادرت میکنند».
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