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«آوای باران»
روی آنتن آیفیلم

...

سینمای ایران

چارلی،
ولگردمهربان

نگاهی به زندگی ،آثار و افتخارات چارلی چاپلین به مناسبت تولد  129سالگی اش

عطاران :چهره ام در نقش های کمدی
مقبول تر است
رضاعطارانبااشارهبهاینکهچهرهاشدرنقشهایکمدی
مقبولتراست،گفت«:بااینکهنقشهایجدیخودمراهم
دوستدارماماباتوجهبهبازخوردیکهازمخاطبانگرفتهام،
ترجیحم بازی در نقشهای کمدی اســت».به گزارش ایلنا،
رضا عطاران که همزمان با اکران مردمی فیلم «مصادره» در
تبریزودرجمعهوادارانخودحضوریافتهبود،درجمعاهالی
رسانهگفت«:یکبازیگر،تنوعدرنقشرابسیاردوستداردو
من هم نقشهای جدی خودم را دوست دارم اما آن چه امروز
من نوعی میخواهد ،چهره کمدی و شاد است».
مخاطب از ِ
اینبازیگرسینماوتلویزیوندربارهعلتانتخابفیلممصادره
نیز گفت« :در جامعه سینمایی با بسیاری از دوستان رفاقت
داریم اما در این حوزه ،رفاقت و کار دو مقوله مجزا هســتند و
من با این که با مهران احمدی رفاقت داشتم اما دلیل این که
مصادره را برای بازی انتخاب کردم این بود که فیلمنامه را از
همهلحاظپسندیدم».

«انقالب جنسی  »2منتشر شد
حسینشمقدریمستندسازباانتشارپستیاینستاگرامی،
ازانتشارقسمتدوممستندپرحاشیه«انقالبجنسی»خبر
داد.اوهمچنینمدعیشدفیلمشرکوردفروشروزاولیک
مستنددرشبکهنمایشخانگیراشکستهاست.شمقدریدر
اینبارهنوشت 24«:ساعتازانتشاراینترنتیمستندانقالب
جنسی2میگذرد.اتفاقویژهایبرایسینمایمستندایران
افتاده و آن ،شکستهشــدن رکورد فروش فیلم مستند در روز
ابتداییآناست.انقالبجنسی2تااینلحظه 12،میلیون
تومان فروخته است .عموما درآمدزایی فیلمهایی که پروسه
تولید را پیر ِو قرارداد با نهاد یا سازمانی گذراندهاند ،سادهتر
است اما حمایت مســتقیم مخاطب از ســازندگان و داشتن
استقالل،شیرینتراست.ایناستقبالمخاطبان،میتواندبه
عنوانبلوغسینمایمستندمستقل،تلقیشود.فیلمسازان
مستقل ،میتوانند فیلم بسازند و با حمایت مخاطب ،حیات
هنریخودراادامهدهند».

...

جشنواره جهانی فجر
اعالم اسامی داوران بخش فیلم های اول
اســامی ســه داوری که امســال برای نخســتین بــار جایزه
بهترین فیلــم اول را در سی وششــمین جشــنواره جهانی
فیلم فجر اهــدا می کننــد ،اعــام شــد .داوران این بخش
محمدعلی باشه آهنگر نویسنده و کارگردان از ایران ،ویرا
النگروفا مدرس دانشــگاه از جمهوری چــک و َبرمک اکرم
کارگردان از افغانســتان هستند .امســال از میان همه آثار
جشنواره جهانی فیلم فجر که فیلم اول محسوب می شوند
اعم از فیلمهایی که در بخش مسابقه و غیررقابتی هستند،
به برترین فیلم اول جایزه اهدا میشود.

معرفی فیلم های بخش ویژه جهان اسالم
در جشــنواره امســال جهانــی فیلم فجــر ،هشــت فیلم در
بخش ویژه جهان اســام حضور دارند .در این بخش ،فیلم
ســینمایی «بازمانــده» اثر مانــدگار زنده یاد ســیف ا ...داد
نیز حضور دارد و نمایش داده خواهد شــد« .شکار اشباح»
از عمان« ،نایــا و انتفاضه» از فلســطین« ،ســفر» از عراق،
«مهمان» از ترکیه« ،شــاعره» از آلمان« ،نوشتن روی برف»
از فلســطین« ،بازمانده» از ایران و «باران» از سوریه نام این
هشت فیلم است.
سی وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر  19تا  27آوریل
 30( 2018فروردین تا 7اردیبهشــت  )1397به دبیری
سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.

ناصر رعیت نواز  -بعضی هنرمندها هیچ وقت فراموش نمی شوند .هربار که تصویرشان از قاب
تلویزیون پخش میشود ،نمیتوانی بدون این که تمام یا قسمتی از فیلم را ببینی از پای تلویزیون
بلند شوی .یکی از همین نابغه های دوست داشــتنی که ما را پای تلویزیون میخکوب می کند،
چارلی چاپلین است که او را با ســبیل ،لباس و حرکات مخصوص به خودش در فیلم های کمدی
می شناســیم .با آن که بســیاری از فیلم های او ،بارها و بارها از تلویزیون پخش شــده اند و شاید
بسیاری از صحنههایش را هم موبهمو به یاد داریم اما باز هم تماشای آثار چاپلین ،حال آدم را خوب
می کند .عالقه مندان سینمای کمدی نسل به نسل به تماشای آثار چارلی چاپلین نشسته اند و
به سوژههایش خندیدهاند 16.آوریل ،سالروز تولد این کمدین بلندآوازه ،به عنوان «روز جهانی
لحظههای ُپرخنده» نام گذاری شده است؛ روزی برای خنده ،خندههای از ته دل.
▪تولد اسرار آمیز

مقولــه مــکان و روز تولد و نیــز هویت واقعــی چارلی
چاپلین بــرای خودش معمایی اســت مرمــوز! چون
چاپلین خــود ادعا می کــرد کــه در  16آوریل ســال
 1889در محلهای در جنوب لندن متولد شده(یعنی
تنها چهــار روز پیش از تولــد هیتلر) امــا هیچ مدرک
رســمی از مکان و زمان تولد او در دســت نیســت .از
طرفــی نیز نامــه ای که بعــد از مرگ او کشــف شــد،
نشــان می داد محل تولد چاپلین ،کمپ کولی ها در
نزدیکی شهر «بیرمنگام» انگلیس است .پلیس فدرال
آمریکا معتقد بود چارلی چاپلین در واقع یک یهودی
روس با نام اصلی اســرائیل تورنشــتین بوده اســت.
طبق تحقیقــات پلیس بریتانیــا و ( MI5اداره امنیت
داخلی انگلستان) ممکن است وی فرانسوی باشد.
قدیمیترین مدرکی که از وی پیدا شده ،گذرنامهای
اســت که در ســال  1920صــادر شده اســت؛ یعنی
طبق ادعای خودش در  31سالگی! ظاهر ًا این معما
حل نشــدنی اســت و باید به دیگر فرازهــای زندگی
شخصی و کارنامه هنری ارزشمند چاپلین بپردازیم.
▪از تنگدستی تا شهرت

ذوق و اســتعداد هنــری ،تنهــا ارثیــه پــدر و مــادر
بــرای چارلــی بــود کــه بعدهــا او را بــه بازیگــری،
فیلم نامه نویســی ،کارگردانی و موســیقی کشــاند.
تــا ســال  1913بازیگر ســیار نمایش هــای وودویل
آمریکا بود؛ جوان فقیری که کودکــی اش را در رنج و
تنگدستی گذرانده بود .سال  1914با فیلم کمدی
«ســاختن یک زندگی» در شــرکت فیلم سازی «کی
اســتون» به شــهرت رســید .بعدها چارلی بــا همان
چهره ولگردی سادهدل و معصوم که درگیر مشکالت
اجتماعی و اقتصادی اطرافیانش می شــود و با همه
بدبیاری های خنــده آورش مخاطب را بــه همدلی با

خود وامی دارد ،شــناخته شــد .چارلــی در آمریکا با
«استن لورل» آشنا شد و مدتی را با او هم اتاق بود .آن
سالها جنگ جهانی آغاز شده بود و مردم بیش از هر
زمان دیگری به فیلم های کمدی نیاز داشــتند .این
موضوع باعث شد چارلی در طول کمتر از دو سال12
فیلم بلند برای شرکت جدیدی که با آن کار می کرد،
بسازد .فیلم صامت می ساخت و از آن دفاع می کرد؛
میگفتبهترینمعلمشدرپانتومیم،مادرشبوده
و اگر او نبــود هیچ گاه نمی توانســت موفق
شــود .پانتومیــم رکــن اصلــی بازیگری
چارلی بود .چارلی زندگی خصوصی
جنجالی و پرحاشیه ای داشت .چهار
بار ازدواج کرد و 9فرزند داشــت .در
نهایت ازدواج پایدارش در  54سالگی
با دختر  18ســاله یــک فیلم نامه نویس
رخ داد؛ موضوعــی که بــار دیگر او را ســوژه
رسانهها کرد.

او هرگز برای بازیگری به جایزه اســکار ،بفتا ،گلدن
گلوبیاجشنوارهکندستنیافتدرحالیکهبهزعم
بینندگان فیلمهایش ،او یکی از بزرگترین بازیگران
سینما در طول تاریخ بوده و خواهد بود.
▪راهنمای برترین فیلمهای چارلی چاپلین

در کارنامه چاپلین فیلم های موفق زیادی به چشــم
می خــورد .بــه دلیل کمبــود فضا فقــط به ســه فیلم
اشاره می کنیم هرچند بی انصافی است اگر نامی از
«جویندگان طال»« ،پسربچه»« ،سیرک»« ،آقای وردو»
و «مهاجر» نبریم.

دیکتاتوربزرگ
The Great Dic tator

جنجالی ترین فیلم او؛ نخســتین فیلم ناطق چاپلین
به یکی از مســتبدترین رهبــران تاریــخ یعنی آدولف
هیتلر و حکومت نازیها میپردازد .داستان فیلم در
سالهای جنگ جهانی دوم روایت میشود و
درباره ســربازی یهودی به اسم چارلی
(بــا بــازی چاپلین) اســت کــه بر اثر
حادثــه ســقوط

هواپیما حافظهاش را از دست میدهد .پساز
آن که چارلی چشمانش را در یک آسایشگاه
روانی باز میکند ،متوجه میشود دیکتاتوری
به نام آدنوید هینکل (همان هیتلر) حکومت
را در دســت گرفتــه اســت .چارلــی پــس از
ترخیص از آسایشگاه تصمیم می گیرد شغل
قدیمیاش یعنی آرایشگری را ادامه بدهد اما
اوضاعشهربهخاطردرگیرینظامیانهینکل
و مخالفان او حسابی به هم ریخته است و این
مســئله برای چارلی هم گران تمام می شود؛
ســربازان هینــکل یــک روز به مغــازه چارلی
حمله و آن را ویران می کننــد و خودش را هم
به اردوگاه کار اجباری می فرستند .در ادامه
چارلی با تغییر قیافه از اردوگاه فرار می کند،
اما او را به جــای هینکل اشــتباه می گیرند و
دردسر تازه ای برایش ایجاد میشود.

روشناییهایشهر
City Lights

ولگرد کوچولو مشغول متر کردن خیابان ها
بود که ناگهان عاشــق یک دختــر گل فروش
شــد اما متوجه شــد که دخترک نابیناســت.
چاپلین تصمیم گرفت رفتگر شــود تــا از این
طریق پول به دســت بیاورد و چشــمان دختر
را معالجه کند اما چون دیر سر کارش حاضر
شــده بود ،از آن جا اخراج شــد .او ســپس در
مسابقات بوکس شرکت کرد تا شاید با برنده
شــدن بتواند خرج عمل دختــر گل فروش را
فراهم کند ولی در مسابقه باخت و ناامید شد.
ولگرد یک دوست میلیونر دایم الخمر داشت
که او را در حالت مســتی از خودکشی نجات
داده بود .او می توانست به ولگرد کمک کند
اما مشکل این جا بود که مرد میلیونر فقط در
حالت مستی ولگرد را به یاد می آورد و هنگام
هوشــیاری وی را نمی شــناخت! دقت کنید
چاپلین چه طعنه ظریفی به اختالف طبقاتی
موجود در جامعه اش می زند و غیر مســتقیم
به مخاطبانش می فهماند که انسان ها وقتی
هوشیار هستند ،دوستی و کمک به همنوعان
را فرامــوش می کننــد! به عقیده بســیاری از
طرفــداران چاپلین« ،روشــنایی های شــهر»
بهترین فیلم او و قوی ترین فیلم تاریخ سینما
در ژانر کمدی رمانتیک است.

عصرجدید

Modern Times

▪اسکار ،افتخار نداشت

نکته عجیب در زندگی این
اسطوره سینمای کمدی،
تنها جایزه اســکار اوست
کــه نــه بــرای بازیگــری
یــا کارگردانــی ،بلکــه
برای موســیقی گرفت!
چارلی همان قدر که در
فیلم ســازی و بازیگــری
تبحر داشت ،در موسیقی هم
مهارت خاصی داشت .او برای23
فیلم موسیقی ساخت و در نهایت
در ســال  ،1972بــرای «الیــم
الیــت» جایزه اســکار را گرفت.

نکته عجیب در زندگی
این اسطوره سینمای
کمدی ،تنها جایزه
اسکار اوست که
نه برای بازیگری یا
کارگردانی ،بلکه برای
موسیقیگرفت!

«عصــر جدیــد» بهتریــن فیلــم بزرگ تریــن
کمدین تاریــخ سینماســت .چاپلیــن در این
فیلم یــک بار دیگر شــخصیت ولگرد کوچولو
را بــه مخاطبانش نشــان می دهد امــا این بار
وجهــه ای کامــ ً
ا متفــاوت از او را بــه نمایش
ِ
ولگرد «عصــر جدیــد» ،تنها یک
می گــذارد.
آواره عاشق پیشــه نیســت بلکه انسانی است
در دنیای صنعتی که با تلخترین واقعیتهای
زندگــی بشــر ماننــد فقــر و بیــکاری مواجــه
می شــود .در عصــر جدید ،چاپلیــن در نقش
کارگر ساده یک کارخانه بزرگ ظاهر میشود
کهبهسببکاردایمیباماشینهایصنعتی،
دچار اختالالت عصبی شده است و رفتارهای
عجیب و تکراری از خود بروز میدهد .در واقع
چاپلین قصد دارد به مخاطبانش یادآور شود
با ماشــینی شــدن زندگی ،عقل محــوری به
فراموشی سپرده می شــود و آزادی انسان به
دست کاپیتالیسم رو به اضمحالل میرود.

...
تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر
ساختمان جدید خانهتئاتر ،پساز گذشت بیش از  10سال
سرانجام افتتاح شد.
به گزارش ایســنا ،عصر شنبه مراســمی با حضور جمعی از
هنرمندان و مدیــران تئاتــری و هنری برگزار و ســاختمان
نوساز خانه تئاتر به طور رسمی افتتاح شد تا پس از انتقال،
امور اصلی خانه تئاتر در این محل پیگیری شود .در ابتدای
این مراسم ،ایرج راد مدیرعامل پیشین خانه تئاتر ،گزارشی
از روند ساخت این ساختمان ارائه کرد.
در ادامه ،سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در سخنانی کوتاه گفت« :خبر افتتاح ساختمانخانه تئاتر،
خبر خوبی اســت البته خانه تئاتر قبال هم صاحب خانه بود
ولی از امروز بهتر میتواند از این جا استفاده کند ».او افزود:
«تئاتر هویت و مدنیت انســانی و هنری اســت که گفت وگو
با آن آغاز می شــود .این که امروز با تالشی گسترده چنین
فضایی آماده شــده مایه خرسندی اســت و از همه عزیزان
سپاس گزاریم».
تالش شده ورودی این ساختمان تداعیکننده سالنهای
قدیمی تئاتر باشد و احداث یک رستوران با سازه ای سبک
و نیز کافی شاپ در البی مجموعه ،از منابع پیشبینی شده
احتمالی برای درآمدزایی این ساختمان جدید اعالم شد.
در ســاختمان جدید خانه تئاتــر که در خیابان ســمیه واقع
شده و هنوز ســر در آن نصب نشــده ،کتابخانه ای هم برای
نگهداری اســناد و حدود  15هــزار جلد کتــاب هم درنظر
گرفته شده است.

...

سینمای جهان
جشنواره «کمان طالیی» روسیه برندگان
خود را شناخت
فیلم «بی عشق» از آند ِری ِزویاگینتسف برنده جوایز بهترین
فیلم ،بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری شد.
به گزارش فـارس ،جشـن «کمـان طالیی» کـه بـه ارزیابی
فیلم هـای اروپـای شـرقی و غـرب آسـیا می پـردازد،
برنـدگان خـود را اعلام کـرد .فیلـم «بی عشـق» از آنـد ِری
ِز ویاگینتسـف کـه نامـزد اسـکار در بخـش بهتریـن فیلـم
زبـان خارجـی شـده ،برنـده سـه جایـزه بهتریـن فیلـم،
بهترین کارگردانـی و بهترین فیلم برداری شـد .این فیلم
در رقابـت بـا فیلم هـای  32کشـور اروپـای شـرقی و غـرب
آسـیا توانسـت سـه جایزه اصلـی را ازآن خود کنـد .در این
ِ
ویاگینتسـف علاوه
مراسـم کـه در مسـکو برگـزار شـدِ ،ز
بر کسـب جایـزه بهتریـن فیلـم ،توانسـت جایـزه بهتریـن
کارگردانـی را نیـز ازآن خـود کنـد.
بوجدان دومیتــراچ بازیگــر رومانیایی برای بــازی در فیلم
«پــوروروکا» محصول مشــترک رومانــی و فرانســه ،جایزه
بهترین هنرپیشــه نقش اصلی مرد را به دست آورد و جایزه
بهترین هنرپیشــه نقــش اصلی زن هم بــه دریــا ژاو ِنر برای
بــازی در فیلــم «نزدیکی» اثــر کانته میــر باالگوف رســید.
ایلدیکو انیِــدی کارگردان و نویســنده مجارســتانی نامزد
اســکار نیز به صورت مشــترک جایزه نویســندگی را برای
فیلم «درباره جســم و روح» بــه همراه ناتالی مشــکانینووا و
بوریس خ ِلبنیکوف برای نویسندگی فیلم روسی «آریتمیا»
کسب کردند.

لهجه ها از «هیئت مدیره» حذف شدند
علیخودسیانینویسندهسریال«هیئت
تلویزیون
مدیره» درباره طنز موجود در این سریال
فارس
گفــت« :ایــن ســریال در همــان فضــای
مجموعهتلویزیونی«دنیایشیرین»استکهسالهاپیش
نوشــته بــودم و مخاطب هم بــه همــان میزان کــه به خلق
موقعیتهای طنــز در آن ســریال میخندید ،با تماشــای
«هیئت مدیره» هم خواهد خندید ».وی با اشــاره به حذف
برخیسکانسهادرنگارشولهجهبرخیکاراکترهاگفت:
«نگرانیهــای گروه تولیــد و آقای میری باعث شــد برخی
کاراکترها لهجه نداشته باشــند .چراکه در این چند سال

اخیر در برخی سریالها که لهجه خاصی داشتند ،شاهد
دلخوریاصنافیااستانهاییبودیمکهمنجربهاعتراض
دستهجمعیهمشدهاست.برایمثالدراینسریالبرای
تعمیرکار آسانسور لهجه آذری نوشــته بودم که لهجه او را
حذف کردیم تا به آذریها برنخورد و نگویند هر چه کارگر
اســت را آذری میپنداریــد!» این نویســنده از ادامه پخش
سریالتاماهرمضانخبردادواعالمکردسریدومبعدازماه
رمضان پخش میشــود .وی بــا اعالم این موضــوع افزود:
«هنوز مقدمات اولیه مهیا نشــده و فاز دوم در حال برآورد و
تصویــب اســت و در فاصلــهای که تــا مــاه رمضــان داریم،

نگارشــش تمام میشــود و بعــد از تولید ،ادامــه آن مقابل
دوربینخواهدرفت.قصه«هیئتمدیره»بهگونهایاست
که قابلیت ادامه دادن دارد ».خودســیانی بــا بیان این که
طراحی اولیه این ســریال برای فاز دوم انجام شده است،
بیان کرد« :طراحیها انجام شــده و تعــدادی از بازیگرها
میمانندوعدهایمیروند.هماکنونتقریبافقطدرهشت
ساختمان 13طبقه،خانوادههاسکونتدارند
واحدازاین
ِ
و واحدهای دیگر خالی هستند .در فاز دوم همسایههای
جدیدی به قصه اضافه میشــوند و قصههایشان به بعد از
رمضانموکولمیشود».
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