
فاطمهقاسمآبادی
فیل��م »روزی روزگاری در  هالی��وود« از 
پرحاش��یه ترین و جنجالی ترین فیلم های 
سال گذشته میالدی بود که از سوی منتقدان 
غربی با استقبال فراوانی روبه رو شد. این فیلم 
به خاط��ر تبلیغات فراوان و هنرپیش��ه های 
معروفش و مخصوصاً با عنوان آخرین فیلم 
کارگردان جنجال آفرین  هالیوودی، »کوئنتین 
تارانتینو« توانست در گیشه هم فروش قابل 

توجهی را تجربه کند.
»روزی روزگاری در  هالیوود« که مانند دیگر 
کارهای تارانتینو مملو از خش��ونت و خون و 
خونریزی در قالب کمدی است از این سربند 
وضعیت غرب وحشی را به شکلی هنرمندانه 
مانند آیینه ای هجو مي کند و در مراسم گلدن 
گلوب توانست برای پنج رشته نامزد شود و 
س��ه جایزه را از آن خود کند و در 10 رشته 
اسکار نیز نامزد دریافت جایزه بود که اسکار 
نسبت به آن بی میلی نشان داد و فقط دو اسکار 

در رشته های فرعی را نصیب آن کرد.
داستانروزیروزگاری

داستان فیلم در سال 69 میالدی مي گذرد و با 
روایت زندگی بازیگری به نام »ریک دالتون« 
ش��روع مي ش��ود. این بازیگر که حرفه خود را 
با حضور در آثار تلویزیون��ی آغاز کرده و عمده 
شهرت خود را مدیون یک سریال وسترن است، 
دیگر مثل س��ابق طرفدار ندارد و پیشنهادات 
کاری خوبی به او نمی ش��ود. در این ش��رایط 
سخت، فقط دوست صمیمي  او یعنی »کلیف« 
است که همراهی اش می کند. کلیف که بدلکار 
همیش��گی ریک در آثارش بوده، یک ارتشی 
سابق است که شایعه ها می گوید همسر خود را 
به قتل رسانده... با گذشت مدتی کلیف و ریک 
هرکدام سر پروژه ای می روند. کلیف به عنوان 
بدلکار وارد س��ریال »زنبور سبز« که »بروس 
لی« در آن بازی مي کند، شده و ریک نیز نقش 
منفی سریال یعنی »لنسر« را ایفا مي کند. در 
این میان، »شارون تیت«، هنرپیشه و همسر 
کارگردان مش��هور، »رومن پوالنسکی« که با 
بروس لی هم آشنایی داشته است، خانه ای در 

نزدیکی محل زندگی ریک و کلیف می خرد...
خشونتوکمدی

در فیلم روزی روزگاری در  هالیوود، مخاطب 
از همان ابتدا با فضایی آش��نا که همیشه در 
فیلم های تارانتینو وجود دارد، روبه رو مي شود. 
البته این بار بر خالف گذشته، کارگردان به 
سراغ داستانی رفته که در دنیای واقعی اتفاق 
افتاده و در زمان خودش جزو ترسناک ترین و 
بی رحمانه ترین جنایت های تاریخ امریکا بوده 
است. قتل »ش��ارون تیت« و دوستانش، به 
دست گروهی به سرکردگی »چارلز منسون« 
که جزو فرقه شیطان پرستان بود، تا سال ها 
برای رس��انه های مختلف در این کشور جزو 
مهم ترین جنایت ها بود و مردم اخبار مربوط 
به قاتالن را مرتب دنبال مي کردند. در این بین 
اما تارانتینو سعی کرده مانند فیلم قبلی اش 

»حرامزاده های لعنتی«، واقعیت را با چاشنی 
تخیل و قهرمان بازی های امریکایی مخلوط 
کند و در انتها به جای جنایتی که اتفاق افتاد، 
مخاطب می بیند که قهرمانان سفیدپوستی 
که خودشان در زندگی شخصی شان متهم 
به قتل هستند، موفق مي ش��وند که جلوی 
این جنایت را بگیرند و همه چیز خوش و خرم 
تمام مي شود. البته همین که تارانتینو جرئت 
نزدیک شدن به چنین س��وژه ای را به خود 
داده در نوع خود جالب به نظر مي رسد چراکه 
معموالً فیلمسازان امریکایی برای ساختن 
س��وژه هایی از این دس��ت با محدودیت ها و 
موانع زیادی مواجه هستند که سبب مي شود 
قید پرداختن ب��ه آن را بزنن��د. دلیل اینکه 
تارانتینو با زبان طنز و کمدی به این سوژه ها 
نزدیک مي شود و تنها پرداختی اشاره وار و نه 
موشکافانه و دقیق به این رخدادها دارد نیز 
همین است. نزدیک شدن به تاریکخانه های 

امریکا صرفاً در صورتی امکان دارد که فیلمساز 
ثابت کند به دنبال تجسس نیست بلکه قرار 
است فقط از کنار این سوژه ها به آرامي  عبور 

کند و تارانتینو هم همین کار را کرده است.
در زمان س��اخت فیل��م روزی روزگاری در 
 هالی��وود، تارانتینو اعالم کرد ک��ه قرار بوده 
»هاروی واینستین« )تهیه کننده  هالیوودی 
که بعد از افش��ای رس��وایی های اخالقی و 
تعرض به زن��ان متع��دد، از کار کناره گیری 
ک��رد( تهیه کنندگی کار را ب��ر عهده بگیرد 
ولی بعد از م��وج افش��اگری ها در  هالیوود و 
کنار گذاشته شدن این تهیه کننده قدیمی، 
تارانتینو به کمک کمپانی »کلمبیا پیکچرز« و 
»دیوید هیمن« ) تهیه کننده معروف انگلیسی 
که هش��تگانه هری پاتر را تهیه کرده است( 
فیلم روزی روزگاری در  هالیوود را مي سازد و 
روایت این قاتالن قهرمان را روی پرده می برد! 
در واقع اجازه نزدیک شدن به سوژه ای چنین 
ملتهب فقط در صورتی به تارانتینو داده شده 
تا تصویری قهرمانانه از قاتالن سفیدپوست 
به نمایش گذاشته ش��ود و تارانتینو نیز این 

ریسک را پذیرفته است.
حاشیههاینژادپرستی

تارانتین��و در آث��ارش هم��واره ب��ه موضوع 
نژادپرس��تی در امریکا پرداخته است. فیلم 
درخشان جنگجوی زنجیر گسسته اوج کار 
او در به تصویر کشیدن نژادپرستی نهادینه 
شده در امریکاس��ت. درباره سکانس مربوط 
به بروس لی اگرچه برخی آن را نژادپرستانه 
تلقی کرده اند اما تارانتینو به ش��دت چنین 

رویکردی را تکذیب مي کند.
به اعتقاد عده ای در مورد صحنه های حضور 
ستاره چینی بروس لی در فیلم، که اعتراضات 
دختر بروس لی و کشور چین را در پی داشت، 

باید گفت با توجه به پیش��ینه نگاه امریکا به 
چین و رفتار  هالیوود با شخصی مثل بروس 
لی قبل از رفتن به چین و رسیدن به موفقیت، 
منطقی اس��ت که چنین تصویری ساخته 
شود؛ مخصوصاً که بروس لی قبل از مشهور 
شدن در کشور مادری اش، شانس خود را در 
 هالیوود امتحان ک��رده بود ولی به هیچ وجه 
سیستم فیلمس��ازی و سریال سازی امریکا 
اجازه بروز به او ن��داده بود و درس��ت بعد از 
برگشت پیروزمندانه از کش��ور مادری اش و 
بازی و ساخت فیلم های پولساز در چین، مورد 

توجه تهیه کنندگان  هالیوودی قرار گرفت.
بروس لی دقیقاً بع��د از این اتفاقات دیگر آن 
جوان گمنام چینی نبود که امیدوار اس��ت 
نقشی در فیلم یا سریالی بی اهمیت در  هالیوود 
بازی کند، بلکه شخصیتی بود که مي توانست 

برای  هالیوود پولساز باشد.
البته در فیلم به خاطر استفاده هوشمندانه 
کارگردان از زبان طنز و به کارگیری کمدی 
موقعیت مناس��ب، مس��ئله نژادپرستی هم 
مانند خش��ونت تعدیل مي ش��ود و به نوعی 
مي شود گفت که تارانتینو در این فیلم سعی 
کرده به بهترین شکل ممکن هر چه را دوست 
داشته و حتی فانتزی های قهرمانانه امریکایی 
را به تصویر بکشد بدون اینکه خیلی اعصاب 

مخاطبانش را خورد کند.
درهالیوودهمهوسیلهاند

در فیلم روزی روزگاری در  هالیوود، وضعیت 
بازیگران در درجات مختلف به خوبی توصیف 
شده اس��ت. این فیلم که در واقع سیر تاریخ 
س��ینما و بازیگران  هالیوود را هم به تصویر 
مي کش��د، به مخاطبانش به خوبی نش��ان 
مي دهد که وقتی سرمایه  و س��رمایه دار در 
مملکتی ساالر باش��ند یعنی چه... در روزی 

روزگاری در  هالی��وود، مخاطب می بیند که 
بازیگری مانند ریک، برای اینکه در پروژه ها 
باقی بماند مجبور مي شود  سینمای  هالیوود 
را که مدتی است دیگر تحویلش نمي گیرد، 
رها کند و در فیلم های درجه 2 و 3 ایتالیایی 
بازی کند تا شاید دوباره فرصتی گیر بیاورد 
و مورد توجه تهیه کنندگان  هالیوودی قرار 
بگیرد. فیلم وضعیت زنان و نگاه  هالیوود به 

آنها را هم به خوبی شرح مي دهد.
ش��ارون تیت به عنوان بازیگری که به خاطر 
بازی در فیلم های درجه 2 معروف بود و بعد 
از آن هم به خاطر ماجرای ازدواجش با رومن 
پوالنسکی کارگردان لهستانی، در آن دوران به 
شدت معروف شده بود، با قتلی فجیع کشته 
مي ش��ود. فیلم روزی روزگاری در  هالیوود، 
تصویری از جس��م گرایی کامل  هالیوود، در 
مورد زنان به نمایش مي گ��ذارد. این بازیگر 
در فیلم تارانتینو به عنوان موجودی بی اراده 
و عروسکی زیبا به تصویر کشیده مي شود و 
همین مطلب به خوبی توانسته مخاطبان را 
با تصویر و نگاه  هالیوود به زنان آشنا کند. در 
صحنه هایی از فیلم که این بازیگر به سینما 
مي رود و خود را ستاره فیلم معرفی مي کند 
ولی باجه دار به س��ختی او را مي شناسد و به 
جایش بلیتی مجانی برای دیدن فیلم خودش 
به او مي دهد، نشان از سیل بازیگران هم رده ای 
دارد ک��ه در آن روزگاران و حت��ی بعد از آن، 
وارد فیلم های  هالیوودی مختلف در سطوح 
متفاوت مي ش��دند و بدون اینکه به شهرت 

واقعی برسند، کنار گذاشته مي شدند.
در فیلم روزی روزگاری در  هالیوود، آن روی 
نامهربان  هالیوود نشان داده مي شود که حتی 
نسبت به ستارگان خود، تا وقتی ارزش قائل 
است که آن ستارگان برای کمپانی های بزرگ، 
پولساز باشند و صدالبته که بی چون و چرا در 
پروژه های مختلف شرکت کنند و در غیر این 
صورت با سرعتی کنار گذاشته مي شدند که 

گویی هرگز در این صنعت وجود نداشته اند.
استقبالوجوایز

فیل��م روزی روزگاری در  هالی��وود ب��ا وجود 
فیلمنام��ه هدفمن��د و حساب ش��ده اش و 
همچنین به خاطر بازی بازیگران حرفه ای و 
معروفش توانست جوایز بین المللی زیادی را 
در سال گذش��ته میالدی و امسال از آن خود 
کند اما جالب اس��ت که اس��کار عالقه ای به 
این فیلم نشان نداد. فیلم روزی روزگاری در 
 هالیوود عالوه بر نظر مثبت منتقدان توانست 
در گیشه هم فروش قابل قبولی داشته باشد 
و ب��ا بودج��ه 90 میلی��ون دالری اش حدود 
372 میلیون دالر بفروش��د و جزو فیلم های 
پرفروش س��ال گذشته میالدی ش��ود. البته 
طبق گفته های کارگردان فیلم، بعید نیست که 
به زودی مینی سریالی چند قسمتی از این فیلم 
ساخته شود تا صحنه هایی را که کارگردان در 
فیلم نتوانسته به خاطر محدودیت زمانی از آنها 

استفاده کند، در آن گنجانده شود.

فیلمس�ینمایي»انگل«پسازکسب۴جایزه
اصليدرمراسماس�كار۲۰۲۰درباکسآفیس
نیزرک�وردت�ازهايرابهن�امخودثب�تکرد.
به گزارش مه��ر به نقل از ورایتي، »انگل« س��اخته 
بونگ جون هو در تعطیالت آخر هفته 5/5 میلیون 
دالر فروخت ک��ه به معني افزای��ش 23۴ درصدي 
ف��روش بلیت آن پس از اس��کار اس��ت. ای��ن فیلم 
بزرگ ترین موفقیت فروش براي یک فیلم را پس از 
کسب اسکار در یک دهه اخیر رقم زد و این رکورد را 

به نام خودش ثبت کرد. 

در مجموع تنها هفت روز پس از کسب اسکار فروش 
»انگل« 8/8 میلیون دالر بوده اس��ت که 20 درصد 

آن در سرزمین مادري اش بوده است. 
»انگل« تاکنون بیش از ۴۴ میلیون دالر در امریکا 
فروخته که یک نتیجه عظیم براي یک فیلم خارجي 
است.  این فیلم 12/7 میلیون دالر نیز در همین آخر 
هفته در بازار خارج از امریکا فروش کرده و مجموع 
فروش��ش را به 161 میلیون دالر رسانده است. در 
مجموع این فیل��م تاکنون در سراس��ر جهان 20۴ 

میلیون دالر فروخته است. 

»انگل« نخستین فیلم غیرانگلیسي زبان در تاریخ 
اسکار است که موفق شد جایزه بهترین فیلم سال 
را از آن خ��ودش کن��د. این فیلم از ش��ش نامزدي 
اسکار جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال، بهترین 
کارگرداني و بهترین فیلم بین المللي را هم برد.  این 
فیلم در امریکاي شمالي اکنون 2001 سالن سینما 
را در اختیار دارد که بیشترین سالن نمایش براي یک 
فیلم خارجي زبان است. این تعداد بیشترین سالن 
سینما پس از اختصاص 2503 سالن سینما به فیلم 

»جنب و جوش کونگ فو« در سال 200۴ است. 
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درفیل�م»روزیروزگاریدر
هالیوود«،مخاطبازهمانابتدا
بافضاییآش�ناکههمیشهدر
فیلمهایتارانتینووجوددارد،
روبهروميش�ود.البتهاینبار
برخالفگذشته،کارگردانبه
سراغداستانیرفتهکهدردنیای
واقعیاتفاقافت�ادهودرزمان
خودشجزوترس�ناکترینو
بیرحمانهتری�نجنایتهای
تاری�خامری�كاب�ودهاس�ت

نورافکنتارانتینوییبرهالیوود
رئیسانجمنموسیقیسازمانبسیجدرفیلم»روزیروزگاریدرهالیوود«،آنروینامهربانهالیووددربارهزنانوستارگاننشاندادهميشود

هنرمندانکشوردربارهدالیلحذف
بخش»سرودوآهنگهایانقالبی«
درسیوپنجمینجشنوارهموسیقی
فجرميگویددوستانوزارتارشاد
برسرتأمینبودجهونحوهمشارکت
مالیانجمنموسیقیسازمانبسیج
هنرمنداننكاتیرامطرحکردندکه
بهاعتقادمننش�ئتگرفتهازعدم
تمایلش�انبرایهمكاریبامابود.

جمشید جم خواننده باسابقه و رئیس 
انجمن موس��یقی س��ازمان بس��یج 
هنرمندان کشور که قرار بود مدیریت 
بخش »سرود و آهنگ های انقالبی« را 
در سی و پنجمین جشنواره موسیقی 
فجر به عهده بگیرد،  با اعالم خبر حذف 
این بخش از جشنواره سی وپنجم به مهر 
گفت: بر اساس برنامه ریزی هایی که از 
مدت ها قبل صورت گرفته بود، بنا بود 
پنجمین جشنواره »سرودهای حماسی 
و آواهای انقالبی« در چارچوب یکی از 
بخش های س��ی و پنجمین جشنواره 
موس��یقی فجر برگزار شود. حتی قرار 
بود بر ای��ن اس��اس تفاهم نامه ای هم 
بین سازمان بس��یج هنرمندان کشور 
و وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
امضا شود که بر اس��اس آن، گروه های 
منتخب س��رود در محوطه پیرامونی 
مجموعه تئاتر شهر در هر روز جشنواره 
به اجرای برنام��ه بپردازند. اجرای یک 
س��رود 100 نفره در مراسم اختتامیه 
هم یکی دیگر از مواردی بود که برای 
اجرای آن برنامه ریزی های الزم را انجام 
دادیم. وی افزود: متأسفانه پس از مدتی 

از سوی دوس��تان وزارت ارشاد بر سر 
برخی مف��اد تفاهم نامه که به امضا هم 
نرس��ید، از جمله میزان تأمین بودجه 
و نحوه مشارکت مالی انجمن موسیقی 
س��ازمان بس��یج هنرمندان نکاتی را 
مطرح کردند که به اعتقاد من نشئت 
گرفته از عدم تمایل شان برای همکاری 
بود. همین نکات هم باعث شد نتوانیم 
کار را استارت بزنیم. این در حالی است 
که ما بر اساس این تفاهم نامه کارهای 
اجرایی را آغاز کرده و ب��رآن بودیم تا 
به بهانه برگزاری جش��نواره موسیقی 
فجر که مزین به نام انقالب اس��المی 
است، باکیفیت ترین کارها را پیش روی 

مخاطبان قرار دهیم.
جم افزود:  نمی دان��م چه اتفاقاتی افتاد 
که دوستان ارشاد سیاس��تی را اعمال 
کردند که ما در جش��نواره موس��یقی 
فجر حضور نداشته باشیم. جالب اینکه 
ماجرا حت��ی تا این حد جل��و رفت که 
نام بنده به عن��وان مدیر بخش جنبی 
س��رود و آهنگ های انقالبی جشنواره 
هم قید شده بود اما متأس��فانه ماجرا 

به س��مت و س��ویی رفت که به دلیل 
همین عدم همکاری ها، بخش س��رود 
از جشنواره حذف شود. رئیس انجمن 
موسیقی س��ازمان بس��یج هنرمندان 
کشور در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به برگزار نشدن پنجمین 
جشنواره سرودهای حماسی و آواهای 
انقالبی گفت: متأسفانه به دلیل اتفاقاتی 
که رخ داد، دیگر وقتی برای برگزاری این 
جشنواره هم تا پایان سال نیست و بنا 
داریم فروردین ماه سال آینده همزمان 
با برگ��زاری هفت��ه بس��یج رویدادی 
موس��یقایی را با موض��وع کاروان های 
راهیان نور در ته��ران برگزار کنیم که 
به زودی جزئیات آن در یک نشس��ت 
خبری اعالم می شود. وی در پایان تأکید 
کرد:  تالش بنده و همکارانم در انجمن 
موسیقی سازمان بسیح هنرمندان کشور 
حضور جدی در جشنواره موسیقی فجر 
بود اما به دلیل برخی بهانه هایی که از 
سوی وزارت ارشاد در تفاهم نامه مطرح 
شد ما نتوانستیم در این رویداد حضور 

داشته باشیم.

مصطفيمحمدي
برگزی�دگانبخشه�ایتئات�ر
خیابان�ی،صحن�های،کارگردانی
ونمایشنامهنویس�یجش�نواره
تئات�ری�ارانمح�رابمش�خص
ش�دندک�هدرای�نمی�اننمایش
»رس�التجاوید«عن�وانبهترین
نمایشوکارگردانیراکسبکرد.

محمدعلی جلیلی، دبیر جشنواره تئاتر 
یاران محراب در رابطه با اهداف برگزاري 
این جش��نواره گفت: این جش��نواره با 
هدف اعتالی محتوایی تئاتر کش��ور و 
پرداختن به موضوعات جّدی فرهنگی و 
دور شدن از نگاه سخیف به هنر پرمعنا و 
تأثیرگذار تئاتر برگزار شد. متأسفانه در 
فضای نمایشی کشور شاهد اجراهایی 
هستیم که به واقع سطح سلیقه مخاطب 
و ذائقه مخاطب را پایین می آورد و باید 
برای مخاطبان ارزش بیش��تری قائل 
شد. متولّی جشنواره تئاتر یاران محراب 
معاونت فرهنگی، هنری س��پاه محمد 
رسول اهلل تهران بزرگ و سازمان بسیج 
هنرمن��دان تهران ب��زرگ بودندکه در 
سه بخش، تئاتر صحنه، تئاتر خیابانی و 
نمایشنامه نویسی برگزار شد. وی با اشاره 
به اینکه ایمان صفا و ف��رزاد حاتمیان 
داوران بخش تئاتر خیابانی بودند، افزود: 
رتبه اول بازیگری برای مهرداد تهرانی 
از نمایش عمو واکس��ی و بازیگری دّوم 
سامان قلیچ خانی برای نمایش عروسی 
خون و بازیگری سّوم، مسعود منصوری 
برای نمایش در معرکه برگزیده شدند. 
جلیلی گفت: کارگردان��ی اّول مهتاب 

عسگری برای نمایش سالم کردستانم، 
کارگردانی دّوم سامان قلیچ خانی برای 
عروسی خون و کارگردانی سّوم شاهین 
وکیلیان ب��رای نمایش عمو واکس��ی 
برگزیده شدند. در بخش تئاتر صحنه ای، 
ش��هرام صمدی نیا، پروی��ز فالحی پور 
و س��یروس کهوری نژاد داوران بخش 
تئاتر صحنه ای هستند و برای مقام اّول 
بازیگری مرد و زن کسی حائز این رتبه 
نشد. دبیر جشنواره تئاتر یاران محراب 
در ادامه خاطرنش��ان کرد: همچنین با 
تقدیر از بازی حسین محمدی و احسان 
عبدلی و آیما کلهر، رتبه دّوم بازیگری 
مرد رضا فقیهی ب��رای نمایش آهوبّره، 
مس��عود منصوری برای نمایش یک و 
بیس��ت دقیقه و رتبه دوم بازیگری زن 
حسنیه رحیمی نژاد و انسیه رحیمی نژاد 
برای نمایش رسالت جاوید و رتبه سوم 
بازیگری مهتاب عسگری برای نمایش 

ریشه ها عمیق اند برگزیده شدند.
وی در پای��ان گف��ت: داوران ضم��ن 
تقدیر از نمایش یک و بیس��ت دقیقه 

و مط��ب، نمای��ش رس��الت جاوید را 
ب��ه کارگردانی محدثه ش��هریاری به 
عنوان بهترین نمای��ش و کارگردانی 
برگزیدند. در بخش نمایشنامه نویسی 
اعظم بروجردی داور این بخش بود و 
داوران نمایش��نامه محاکمه شهید به 
نویسندگی حبیب اهلل خسروجردی، 
نمایش��نامه دیوار نور نوش��ته سامان 
قلیچ خان��ی و نمایش��نامه تقدی��ر به 
نویس��ندگی مهت��اب عس��گری را 
برگزیدند. فراخوان جشنواره تئاتر یاران 
محراب در سه بخش تئاتر صحنه ای، 
خیابانی و نمایشنامه نویس��ی منتشر 
شد که موضوعات این جشنواره شامل 
گام دوم انقالب اس��المی، فرهنگ و 
تفکر بسیجی، سبک زندگی اسالمی- 
ایران��ی، عف��اف و حج��اب، اقتص��اد 
مقاومت��ی، حماس��ه 9 دی، فرهنگ 
مقاومت، مهدویت و انتظار، مدافعان 
حریم اسالم، والیتمداری و پیروی از 
والیت، ایثار و شهادت، شخصیت واالی 

شهید حاج قاسم سلیمانی بود.

 جمشید جم: مديران ارشاد تمايلي براي حضور 
سرود و آهنگ های انقالبی در  موسیقی فجر  نداشتند

برگزيدگان جشنواره تئاتر ياران محراب معرفی شدند
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