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حکمت 342 

برترين بی ني�ازى و دارايی 

نومي�دى اس�ت از آنچه در 

دست مردم است.

اولي�ن نگره مخاطب�ان در انتخ�اب فيلم ب�راي تماش�ا، نگاه 
به تي�م بازيگران آن اس�ت و ه�ر چقدر چهره ه�اي حاضر در 
ي�ك فيل�م مش�هورتر باش�ند، پتانس�يل ج�ذب مخاط�ب 
فيل�م باالت�ر م�ي رود و ب�راي همي�ن اس�ت ك�ه ب�اال رفتن 
حبابي دس�تمزد برخي بازيگران دردسرس�از ش�ده اس�ت. 
سعید سعدي تهیه كننده س��ینما با اعالم اين مطلب به »جوان« 
گفت: درست است كه مي توان با داستان پردازي متفاوت و بازيگران 
توانا ولي كمترشناخته شده هم فیلم خوب تولید كرد ولي بازگشت 
س��رمايه در اين حالت به نصف مي رسد و ريس��ك سرمايه گذاري 
به  ش��دت باال مي رود براي همین همه به دنبال ج��ذب بازيگران 

شناخته شده براي تولیدات خويش هستند. 
تهیه كننده »ترديد« و »روزهاي زندگي« ادامه داد: متأس��فانه با 
نداشتن كنترل در تعیین نرخ دس��تمزد بازيگران و ردوبدل شدن 
دستمزدهاي سنگین در شبكه خانگي، تمايل بازيگرها به آن سمت 
بیشتر شده است؛ جذابیت هاي مالي آن طرف بیشتر است و براي 
همین خیلي از پروژه هاي س��ینمايي و حتي تلويزيوني به  خاطر 
نبود بازيگر به تولید نمي رس��ند يا به بازيگران كمتر شناخته  شده 

بسنده مي كنند. 
سعید سعدي با انتقاد از ظرفیت پايین بازيگران نورس بیان داشت: 
مشكل اساسي يكسري از بازيگرها آن است كه محل رشد خود را 
فراموش كرده اند. بازيگري كه در تلويزيون رش��د كرده و باال آمده 
چرا بايد براي حضور در يك سريال تلويزيوني، دستمزدي هنگفت 
طلب كند؟ بازيگري كه زماني با التماس از ما نقش مي گرفت چرا 
حاال گذشته را فراموش كرده؟ اين، يك سوءرفتار است كه يكسري 

از بازيگرها پیدا كرده اند و متأس��فانه ريش��ه هاي خود را فراموش 
كرده اند. 

تهیه كننده »آلزايمر« و »كیفر« با اش��اره به نقش نظارتي مديران 
در كنترل دستمزد بازيگران اظهار داش��ت: چرا مديران مربوطه، 
دس��تمزد بازيگران را كنت��رل نمي كنند؟ با يك نظارت س��الم و 
نامحسوس مي توان متوجه ش��د دقیقاً كدام بازيگران هستند كه 
دستمزدهاي بااليي مي گیرند و باعث شده اند هزينه هاي تولید به  
طور تصاعدي باال رود. اينكه چرا به رغم همه هشدارها اين نظارت را 
نداريم براي همه جاي سؤال است. سعدي كه سابقه تهیه كنندگي 
سريال هاي تلويزيوني همچون »گشت ويژه« و »بچه مهندس« را 
در كارنامه خود دارد، خاطرنشان ساخت: مديران سینما و تلويزيون 
دست در دس��ت هم دهند و براي تعديل دس��تمزدها كاري انجام 
دهند. نمي شود كه فقط تماش��اچي اوضاع بود و كاري نكرد. اگر با 
بازيگراني كه بیش از حد خود توقع دس��تمزد دارند برخورد شود، 

قطعاً بقیه هم حساب كار دستشان مي آيد.

در گفت وگوي »جوان« با سعيد سعدي تهيه كننده سينما مطرح شد

برنامه اي براي كنترل دستمزد بازيگران وجود ندارد

 »جامعه اربعيني« 
گمشده سريال هاي ايراني 

طي روزهاي گذشته و در ايام منتهي به اربعین حسیني سیماي 
جمهوري اسالمي مشحون از تصاويري بود كه از زاويه دوربین هاي 
مختلف اين حركت عظیم مردم��ي خودجوش را بازتاب مي داد. 
راهپیمايي اربعین از جلوه هاي معنويت خواهي جامعه اسالمي 
است و درباره ابعاد معنوي آن س��خن زياد به میان آمده است و 
هركس��ي كه خود پا به میدان اين حركت عظیم گذاشته باشد 
با چشم دل و سر گوشه هايي از آن را مشاهده كرده است. اينكه 
چگونه انرژي متراك��م بخش قابل مالحظ��ه اي از مردم در يك 
اجتماع عظیم آزاد مي شود مسئله اي است كه مديران سیما بايد 
به شكلي جدي تر و عمیق تر به آن فكر كنند. كمترين كاري كه 
كانال هاي مختلف تلويزيون ايران در مواجهه با اين اتفاق بزرگ 
مي توانند انجام دهند اين است كه دوربین هاي خود را به محل 
حادثه ببرند و از زواياي مختلف و به ش��كلي خام بخشي از واقعه 
را به تصوير بكشند اما آيا اين همه كاري است كه از صداوسیماي 
جمهوري اسالمي انتظار مي رود؟ پاسخ اين است كه خیر، آنچه 
انتظار مي رود اين است كه اين معنويت خواهي مردمي بي نظیر 
به اشكال و گونه هاي مختلف در دل برنامه هاي تولیدي نمايشي 
و سريال هاي تلويزيوني بازتاب داده شود. اين سؤال مهمي است 
كه س��ريال هاي تلويزيوني تولید شده در س��یما تا چه اندازه از 
روي حقايق جامعه ساخته مي شوند. وقتي درباره منفي بافي ها 
و س��یاهي هاي معمول س��ريال هاي تلويزيوني انتقاد مي شود 
به سرعت از س��وي عوامل اين سريال ها اين اس��تدالل نخ نما و 
كلیشه اي مطرح مي ش��ود كه اين قصه ها از روي حقايق جامعه 
ساخته شده اند، مگر در جامعه دزدي و اختالس و كالهبرداري 
و دروغ و نیرنگ و طالق و تجاوز وجود ندارد؟ خب ما هم همین 
واقعیت ها را در آثارمان بازتاب مي دهیم اما سؤال اصلي در مقابل 
چنین اس��تدالل هاي تكراري اين است كه آيا همه واقعیت هاي 
جامعه خالصه در چنین اتفاقات منفي مي شود؟ هجوم میلیوني 
مردم براي رفتن به اجتماعي كه در آن مرارت ها و س��ختي هاي 
بي شماري وجود دارد و به جان خريدن اين سختي ها براي تجلي 
دادن يك حرف و يك كلمه نشان مي دهد كه زندگي شخصي و 
اجتماعي اين مردم به طور قط��ع نمي تواند خالي از نقاط مثبت 
فراوان باشد. اس��تفاده از اربعین به چند ش��كل مي تواند و بايد 
مورد توجه مديران س��ازمان صداوسیما باش��د. سطحي ترين و 
معمولي ترين شكل ممكن بازتاب هاي تصويري از واقعه اي است 
كه طي چند روز در سال رقم مي خورد اما شكل عمیق، حرفه اي و 
متعهدانه آن مي تواند اين باشد كه معنويت خواهي حقیقي مردم 
در سريال هاي تلويزيوني نش��ان داده شود. چه بسیار قصه هايي 
كه مي تواند در بستر واقعه اربعین تعريف شود و چه داستان هاي 
دراماتیكي كه مي تواند بس��تر خود را در رابطه با اين اتفاق پیدا 
كند. بديهي اس��ت كه وقتي از معنويت خواهي جامعه اسالمي 
در اربعین س��خن به میان مي آوريم صرفاً درباره تولید آثاري كه 
مستقیماً در بستر يا در رابطه با اين واقعه تعريف مي شوند حرف 
نمي زنیم بلكه اربعی��ن نمونه و مصداقی از جامعه اي اس��ت كه 
زيس��ت مؤمنانه آن به خوبي تجلي پیدا مي كند. زيست مؤمنانه 
همان گمشده اصلي سريال هاي تلويزيوني است. اين يك مطالبه 
جدي از صداوسیماست؛ جامعه اي كه اربعین را رقم مي زند بايد 
خود واقعي اش را در سريال هاي تلويزيوني مشاهده كند. همین 
روزها س��ريال »س��تايش« از تلويزيون در حال پخش است كه 
در آن جامعه اي فردگرا و از هم پاش��یده به نمايش درمي آيد كه 
زن ها اغلب بیوه و مطلقه اند و پاي هیچ بچه اي در میان نیست و 
تقريباً همه خانواده ها فروپاشیده اند. اين را مقايسه كنید با پدر و 
مادري كه با وجود اطالع از مخاطرات سفر، كمبودها، سختي ها و 
مرارت ها فرزندان شیرخوار خود را سر دست مي گیرند و با وسايل 
نقلیه اي كه سوار ش��دن بر آنها امنیت ايشان را زير سؤال مي برد 
دل به راه مي بندند. اين حماسه هاي مردمي شايسته توجه جدي 
است. يك بار هم كه ش��ده بايد در س��یماي جمهوري اسالمي 
س��ريالي براي خانواده ها ساخته ش��ود كه بتوان از آن به عنوان 
اثري ش��اخص و تراز ياد كرد. اين آرزو با تأس��ي از واقعه اربعین 

دست يافتني خواهد بود.

جواد محرمي     یادداشت

 دالالن و مافياي موسيقي 
تنها ذي نفعان گردش مالي 1500  ميليارد توماني موسيقي

   مصطفي شاه كرمي
گردش مالي وسوس�ه كننده بي�ش از هزارو500ميليارد 
توماني ساالنه حوزه موس�يقي در كنار انفعال مسئوالن 
و سياستگذاران اين عرصه، زمينه را براي فعاليت دالالن 
و جريان هاي مافيايي فراهم كرده تا به بهانه كس�ب اين 
درآمدها موسيقي و مخاطبان را به صورت يکجا ببلعند. 
تا پیش از ش��كل گیري و رسمیت يافتن س��بك موسیقايي 
تحت عنوان موسیقي پاپ كه با میدانداري برخي چهره ها و 
گروه هاي موسیقايي جديد شكل گرفت، فروش كاست يا فیلم 
اجراهاي موسیقي مهم ترين محل درآمد تهیه كنندگان فعاالن 
موسیقي محسوب مي ش��د اما با ورود خواننده هاي جديد به 
عرصه موسیقي پاپ و تغییر نیاز موسیقايي مخاطبان، نگاه ها 
نیز نسبت به اجراي كنس��رت در اليه هاي مختلف مديريتي 

كشور و فعاالن خصوصي اين عرصه جدي تر شد. 
در گذش��ته نه چن��دان دور اين درآم��د آنقدر ك��م بود كه 
ش��كل گیري جرياني تحت عنوان مافیا جهت سوءاستفاده و 
بهره كشي از موسیقي متصور نبود اما امروزه با يك نگاه كلي 
مبتني بر آمارهاي��ي كه به خاطر لو نرفت��ن درآمدهاي فوق 
نجومي اين حوزه كه عمداً در موردشان شفاف سازي نمي شود، 
س��ؤاالت زيادي پیرامون افراد و جريان هاي بهره مند از اين 

درآمد سرشار مالي در ذهن مخاطبان شكل مي گیرد. 
با نگاهي مبتني بر آمار تعداد كنس��رت هاي برگزار شده طي 
سال گذشته، قیمت تقريبي بلیت، تعداد سانس هاي برگزار 
ش��ده در كنار بحث هزينه هاي ديگري از جمله اجاره سالن، 
هزينه ضبط و اجرا و ديگر موارد مشابه در مجموع ذيل عنوان 

»گردش مالي موسیقي« قابل تعريف و احصا هستند. 
با اينكه در شهرهاي مختلف كشور، كنسرت هاي متعددي 
در س��الن هايي با گنجايش هاي مختلف برگزار مي ش��ود، 
اما مركز اصل��ي و كانون توجه در اين زمینه ش��هر تهران و 
سالن هاي آن است. تقريباً هر روزه سالن هاي بسیار بزرگي 
با گنجايش مخاطب از ح��دود 2هزارو500نفر تا 800نفر 
مانند سالن وزارت كشور، تاالر وحدت، سالن میالد نمايشگاه 
بین المللي، س��الن مركز همايش هاي برج می��الد، اريكه 
ايرانیان و چندين و چند نمونه ديگر از جمله مراكزي هستند 

كه ترافیك بااليي در كنسرت هاي متنوع دارند. 
بر اساس آماري كه گفته ش��ده در سال گذشته 6هزارو500 
اجرا ذيل عنوان كنسرت هاي مختلف روي صحنه رفته است. 
اگر میانگین تعداد مخاطبان هر اجرا را حدود هزارو800نفر 
و متوس��ط قیمت هر بلیت را هم تقريباً 65ه��زار تومان در 
نظر بگیريم، به رقم 117میلیون تومان براي هر سانس اجرا 

مي رس��یم. از آنجايي كه بحث مورد نظر م��ا در اين گزارش 
پیرامون »گردش مالي« كنسرت هاس��ت و ن��ه صرفاً درآمد 
تهیه كنندگان و خوانندگان در همین رابطه و براي رس��یدن 
به عددي دقیق تر الزم است اجاره بهاي سالن، هزينه ضبط و 
اجراي موسیقي و برخي هزينه هاي مرتبط ديگر را محاسبه 
كرد. پس از محاس��به داده ه��اي عددي و آم��اري مربوط به 
گردش مالي كنسرت هاي موسیقي در سال گذشته به عدد 
بسیار هنگفت و عجیب هزار و 508میلیارد تومان مي رسیم. 
بدون ترديد يكي از مهم ترين داليل سیطره و چنبره دالالن 
موسیقي تحت عنوان مافیاي موس��یقي بر اين عرصه هنري 
همین گردش مالي بسیار عظیم است كه اتفاقاً در اين رابطه 
كمترين انتفاع متوجه دولت و خود موسیقي است و بیشترين 

حظ را دالالن مي برند. 
مدير برنامه هاي يكي از خوانندگان مطرح كشور در رابطه با 
تعداد اجراهاي يك خواننده مي گويد: »در كشوري كه دنیا فكر 
مي كند در آن كنسرت برگزار نمي شود يا برگزاري كنسرت 
با محدوديت روبه رو اس��ت، ما توانسته ايم در مدت زمان پنج 
ماه، حدود 239 اجرا داش��ته باش��یم.« از يك سو با كنار هم 
قرار دادن چنین اظهار نظرهايي كه مبتني بر واقعیات پنهان 
حوزه موس��یقي و گردش عظیم مالي آن اس��ت به اين نكته 
مهم مي رسیم كه چرا دستگاه متولي و مسئول در اين عرصه 

نمي تواند يا نمي خواهد شفافیت عملكردي ايجاد شود. 
از س��وي ديگر متأس��فانه به دلی��ل طراحي و اتخ��اذ برخي 
سیاس��ت هاي نادرست از س��وي سیاس��تگذاران، موسیقي 
رفته رفته به سمت مجلل شدن س��وق پیدا كرد تا جايي كه 
جمعي از عالقه مندان به اين هنر كه درآمد بااليي هم ندارند، 
عماًل از حضور در كنسرت ها و برنامه هاي موسیقايي محروم 
شدند. عدم حضور مخاطبان عمومي متشكل از اقشار مختلف 
جامعه در برنامه هاي موسیقايي به يك شكاف جديد بین اين 
هنر اصیل ايراني و مخاطبان بالقوه داخلي اش تبديل شده است 

كه اولین آسیب هاي آن متوجه خود موسیقي خواهد بود.

سريال »ترور خاموش« به خط پايان رسيد
انتظار براي تداوم حضور سريال هاي امنيتي و پليسي در تلويزيون

  محمدصادق عابديني
پايان يافتن پخش س�ريال پليس�ي و امنيتي »ترور خاموش« 
تلويزي�ون را در خأل پرداخت ب�ه يك ژانر پربينن�ده قرار داد. 
ترور خاموش كه فیلمنامه آن با اله��ام از پرونده هاي واقعي تولید، 
توزيع و قاچاق مواد مخدر ش��كل گرفته بود، ب��ه نقش جمهوري 
اسالمي ايران در مبارزه با باند هاي سازمان يافته بین المللي قاچاق 
مواد مخدر مي پرداخت. اين سريال با استفاده از چهره هايي مانند 
س��عید راد كه جزو برند هاي سینماي ايران به ش��مار مي روند به 
س��ريالي تبديل ش��د كه بینن��دگان تلويزيون آن را ب��ا مجموعه 

»گاندو« مقايسه مي كردند. 
اين سريال توانست يك سر و گردن از ساير سريال هاي هم رده خود 
باالتر ظاهر شود و اگرچه در مقام قیاس هنوز راه زيادي تا رسیدن 
به »گاندو« داشت، ولي نش��ان داد بینندگان تلويزيون از تماشاي 
سريال  هايي از اين دست استقبال مي كنند. پخش سريال امنیتي 
»گاندو« و در پي آن مجموعه پلیس��ي- امنیتي »ترور خاموش«، 

بینندگان تلويزيون را به تماش��اي س��ريال هاي جدي با رويكرد 
امنیت محور آشنا كرد. اس��تقبال از اين دو سريال كه هر دو داراي 
بازتاب هاي اجتماعي و رس��انه اي خوبي بودند، پیام روشني براي 
مديران تلويزيون بود كه چه ژانري در سريال سازي مي تواند فضاي 
مجموعه ه��اي تلويزيوني را تحت تاثیر قرار دهد. س��لطه چندين 
س��اله ملودرام هاي خانوادگي و س��ريال هاي طنز با حضور موفق 
مجموعه هاي پلیس��ي و امنیتي تحت الش��عاع قرار گرفته و تنوع 
خوبي را پیش روي مخاطبان تلويزيون قرار داده است. در شب هاي 
گذشته، عالقه مندان به سريال هاي درام، در شبكه3 سیما سريال 
»ستايش 3« را تماش��ا مي كردند و پس از آن در شبكه اول سیما 
»ترور خاموش« ك��ه پرونده هاي امنیتي مبارزه ب��ا مواد مخدر را 
دس��تمايه خود قرار داده ب��ود دنبال مي كردند. اي��ن تنوع خوب 
باعث مي شد تا بینندگان ساعت بیشتري را به تماشاي تلويزيون 
اختصاص دهند. اكنون با حذف يك س��ريال از ژانري خاص، بايد 
فضاي خالي به وجود آمده را به نحوي پر كرد تا همان تنوع سابق 

در پخش سريال باقي بماند. 
توجه صداوسیما در ساخت مجموعه هاي متنوع تلويزيوني و نگاه 
به ژانر هاي مغفول مانده، فرصت مغتنمي براي آشتي بینندگان با 
تلويزيون خواه��د بود، همان طور كه »گان��دو« و »ترور خاموش« 
توانستند در زمان پخش بیننده ثابت خود را داشته باشند، در صورت 
تداوم تولید و پخش اين سريال ها مي توان انتظار داشت كه بر حجم 

بینندگان ثابت تلويزيون افزوده شود.
الزم به يادآوري است سازندگان هر دو س��ريال از تداوم تولید آن 

استقبال كرده اند.

    مستند

»نازي آبادي ها« آماده نمايش شد 
فيل�م مس�تند »نازي آبادي ه�ا« ك�ه اولي�ن مس�تند درب�اره 
نماي�ش ش�د.  آم�اده  اس�ت،  ته�ران  قديم�ي  محل�ه  اي�ن 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه مس��تند، فیلم مستند 
»نازي آبادي ها« به كارگردان��ي مجتبي محمودي و تهیه كنندگي مجید 
عزيزي آماده نمايش شد. اين مستند راوي داستان محله نازي آباد از زمان 
قاجار تا امروز شده و سعي كرده است تاريخ اين محله قديمي تهران را كه 

در زمان قاجار روستايي به نام »نازآباد« بود به تصوير بكشد. 
ساخت فیلم مس��تند »نازي آبادي ها« اواخر س��ال 97 آغاز شده بود كه 
پس از پشت سر گذاشتن مراحل پژوهش، تولید و تدوين، به تازگي آماده 
نمايش شده است. اين مستند، اولین مس��تند ساخته شده درباره محله 
»نازي آباد« از قديمي ترين محله هاي تهران است. سازندگان فیلم مستند 
»نازي آبادي ها« اين مس��تند را به دبیرخانه جشنواره »سینماحقیقت« 
ارسال كرده اند كه در صورت پذيرفته شدن، مستند »نازي آبادي ها« در 

اين جشنواره رونمايي مي شود. 

سبك زندگي به رنگ خدا 
برنامه »به رنگ خدا« در راديو معارف ثمرات و اهميت عشق به 
خدا و اهل بيت)ع( را از منظر آيات و روايات بررسي مي كند. 
  برنامه »به رنگ خدا« از 27 مهر به م��دت يك هفته به تبیین 
اهمیت و نقش عش��ق به خدا و امامان معص��وم)ع( در زندگي 
مي پردازد. حجت االسالم والمسلمین مهدي هادي در اين برنامه 
با توجه به آيه 165 سوره مباركه بقره نقش دوستي با خداوند در 
زندگي را بیان مي كند و بركات آن را به سمع شنوندگان راديو 
معارف مي رساند. همچنین اين برنامه نقش حب به اهل بیت)ع( 
به خصوص امام حسین)ع( در زندگي و راه هاي افزايش حب به 
امامان معصوم)ع( با توجه به روايات را بیان مي كند. برنامه »به 
رنگ خدا« به همت گروه قرآن و اهل بیت)ع( به تهیه كنندگي 
محمد حسین پور و اجراي رضا حبیبي شنبه تا پنج شنبه ساعت 

17:30 از راديو معارف روي آنتن مي رود.

    خبر

  جواد محرمي
»مارول« چيس�ت و چرا اين روزها از سوي 
برخي ب�زرگان و پيشکس�وتان س�ينماي 
جهان عليه اين غول فيلمس�ازي امريکايي 
موضع گيري مي ش�ود؟ به نظر مي رسد آنچه 
باعث ش�ده تا كمپاني س�ينمايي مارول اين 
روزه�ا زي�ر ش�ديدترين انتقاده�اي برخي 
چهره هاي شاخص س�ينمايي قرار بگيرد اين 
است كه اصالت سرگرمي در اين آثار حرف اول 
را مي زند. مارول طي كمتر از دو دهه و به ويژه 
طی س�ال هاي اخير توانس�ته به لحاظ جذب 
تماشاگر براي آثارش موفق عمل كند و معموالً 
بس�ياري از آثار اين كمپان�ي در ميان باكس 
آفيس هاي اين س�ال ها قابل مش�اهده است. 
باكس آفيس به ليست 10فيلمي گفته مي شود 
كه در جدول هفتگي آثار سينمايي بيشترين 
ف�روش را به خ�ود اختص�اص داده باش�ند. 
مارول كمپاني ای اس��ت كه به ساخت فیلم هاي 
ابرقهرماني مش��هور اس��ت؛ آثاري كه ب��ا رؤياها 
و تخیالت انس��ان قرون 20 و 21 ش��كل گرفته 
است. اسپايدرمن،  تسخیرناپذيران، مرد آهني، 
هالك شگفت انگیز و فیلم هايي از اين دست جزو 
آثاري هستند كه مارول با س��اخت آنها توانسته 
دنیايي ابرقهرماني و پرحادثه اي براي مخاطبان 
س��ینما بس��ازد و از راه فروش اين آثار خود را در 
صدر پرفروش هاي سینما مطرح كند؛ آثاري كه 
به ش��دت مي توانند به خصوص براي گروه سني 
كودك و نوجوان س��رگرم كننده باشند و البته با 
رده هاي سني باالتر هم بسته به روحیه و ساليق 
افراد ارتباط خوبي برقرار كنند. حادثه و رفتارهاي 
فوق العاده اي كه انجام آن از دست بشر معمولي 
ساخته نیس��ت در اين آثار حرف اول را مي زند. 
ابرقهرماني كه هیچ نیرويي نمي تواند جلوي او را 
بگیرد و يك تنه مي تواند مقابل يك ارتش بايستد و 
همه را غافلگیر كند. اين همان چیزي است كه در 
قالب بازي هاي ويدئويي نیز توانسته جهان ذهني 

كودكان و نوجوانان را به تسخیر خود درآورد. 
   نه فانتزي و نه علمي- تخيلي!

شايد گفته شود كه ساخت چنین آثاري در هالیوود 
تازگي ندارد و پیش از اي��ن اينگونه آثار به مراتب 
ساخته ش��ده اند و فروش بااليي هم داشته اند اما 
اين تلقي خام است. ابتدا بايد عنوان كرد كه آنچه 
به عنوان ژانر علمي- تخیلي و همچنین ژانر فانتزي 

در سینماي غرب مطرح بوده و است با نمونه آثاري 
كه كمپاني مارول مي سازد تفاوت اساسي دارد. آثار 
مارول در قالب ژانر علمي- تخیلي نمي گنجند. ژانر 
علمي- تخیلي به آن گونه از آثاري اطالق مي شود 
كه در آن مباحث علمي و حتي فلس��في در قالب 
حوادث و اتفاقات خارق العاده خود را نش��ان دهد. 
براي مث��ال از فیلم ترمیناتور مي ت��وان به عنوان 
يكي از آثار ماندگار تاريخ س��ینما كه در اين ژانر 
ساخته ش��ده اس��ت ياد كرد؛ فیلمي كه در آن به 
مباحث عمیق فكري و فلسفي ناظر بر رخدادهاي 
آخرالزماني چه در قالب ديالوگ هاي ماندگار و چه 
در قالب رخداد و قصه فیلم پرداخته ش��ده است؛ 
فیلمي كه بي تردي��د يك��ي از ماندگارهاي تاريخ 
سینماي جهان است و همواره در میان 100فیلم 
برتر تاريخ سینما در لیس��ت هاي معتبر مي توان 
نام آن را ديد. آثار مارول را در قالب ژانر موسوم به 
فانتزي هم نمي توان جاي داد؛ ژانري كه در قالب آن 
آثار تقريباً مهمي چون »ارباب حلقه ها« و مجموعه 
آثار »هري پاتر« جاي مي گیرند و توانس��ته اند با 
مؤلفه ها و شاخصه هاي مشخص توجه تماشاگران 
عادي و نیز منتقدان معتبر و جدي سینما را نیز به 
خود جلب كنند. اما آثار م��ارول با وجود پرفروش 
بودن طي دو دهه اخیر هیچ كدام در حدي نیستند 
كه در میان آثار ماندگار جهان قرار بگیرند و حتي 
جش��نواره هاي معتبر و غیرمعتبر فیلم جهان نیز 
هرگ��ز تمايلي به حض��ور اين آث��ار نمي بینند. با 
اين حال هرچه جلوتر مي روي��م آثار مارول ذائقه 
تماشاگران را در دست گرفته و توانسته گیشه ها 
را تسخیر كند ولي منتقدان و سینماگران معتبر 
جهان نظر ديگري دارند. در هفت��ه اخیر مارتین 
اسكورسیزي و فرانسیس فورد كاپوال درباره مارول 

نظراتي منفي ارائه داده اند. 
  آثار مارول ارزش سينمايي ندارند

مارتی��ن اسكورس��یزي فیلمس��از مش��هور 

 امريكايي كه با فیلم جدي��دش »مرد ايرلندي« 
)The Irishman( اين روزه��ا در مركز توجه 
منتقدان و رس��انه ها قرار دارد در مصاحبه اي با 
مجله امپاير آثار سینمايي مارول را با پارك هاي 
تفريحي مقايسه كرده و گفته نمي توان اين فیلم ها 
را سینماي حقیقي در نظر گرفت. اسكورسیزي 
در مصاحبه با مجله امپاير گفته فیلم هاي مارول 
را تماشا نمي كند: »اين فیلم ها را تماشا نمي كنم. 
سعي كرده ام ببینمشان ولي اين سینما نیست.« 
اسكورسیزي معتقد است با نگاهي صادقانه به اين 
آثار و با توجه به اينكه بازيگران اين فیلم ها تمام 
تالش شان را براي ايفاي نقش به بهترين نحو انجام 
مي دهند بايد فیلم هاي م��ارول را به پارك هاي 

تفريحي تشبیه كرد. 
كارگردان فیلم سینمايي مرد ايرلندي معتقد است 
آثار مارول سینمايي نیس��ت كه در آن انسان ها 
تالش مي كنند تجربیات عاطفي و روانشناختي 

را به انسان ديگر منتقل كنند. 
س��خنان صريح و كم وبیش تند اسكورس��یزي 
واكنش هاي��ي را در میان دس��ت اندركاران آثار 
ابرقهرمان��ي ايجاد كرده اس��ت. ج��اس ويدون 
كارگردان دو  قسمت از مجموعه انتقامجويان با 
تأكید بر اينكه نكته مدنظر مارتین اسكورسیزي را 
درك مي كند در واكنش به سخنان او پاي جیمز 
گان را وسط كشیده و به فیلمي چون »نگهبانان 
كهكشان« اشاره كرده تا از برخي ارزش هاي جهان 

مارول و سینماگران فعال در آن دفاع كند. 
خود جیمز گان هم به اين گفته ها پاسخ داده است. 
جیمز گان گفته: اسكورسیزي جزو پنج فیلمساز 
زنده محبوب من در سینماست. هنگامي كه فیلم 
»آخرين وسوسه مس��یح« ساخته اسكورسیزي 
بدون آنكه ديده شود توسط مردم مورد بي اعتنايي 
قرار گرفت، عصباني ش��دم و حال اينكه مي بینم  
اسكورسیزي هم آثار من را به همین شكل قضاوت 

مي كند ناراحتم كرده است. 
   محصوالت مارول نفرت انگيزند 

خالق فیلم مان��دگار »پدرخوانده« كه همچنان 
در بسیاري از لیست هاي معتبر سینمايي جهان 
رده اول را به خود اختصاص داده و خیلي ها آن را 
بهترين فیلم تاريخ سینما قلمداد مي كنند نیز به 
جمع منتقدان تازه محصوالت مارول پیوسته و 

عنوان كرده اين فیلم ها نفرت انگیزند!
فرانس��یس ف��ورد كاپ��وال در حاش��یه دريافت 
جايزه از جش��نواره لومیر در مصاحبه با س��ايت 
ياهو از حرف هاي اسكورسیزي درباره سینماي 
ابرقهرماني و مارول حمايت ك��رد و گفت: وقتي 
مارتین اسكورسیزي مي گويد كه فیلم هاي مارول 
س��ینما نیس��ت، حق دارد. چون ما انتظار داريم 
از سینما چیزي به دس��ت بیاوريم. انتظار داريم 
سینما كمي دانش، كمي روشنگري، كمي الهام 
به ما بدهد. من نمي دانم با ديدن دوباره و دوباره 
اين فیلم ها كسي چیزي به دست مي آورد؟ مارتین 
مهربان بود وقتي كه گفت اين س��ینما نیست. او 
نگفت، اما من مي گويم اين فیلم ها نفرت  انگیزند. 
بايد ديد اينگونه اظهار نظرات چقدر مي تواند در 
آينده فیلمسازي مارول و مس��یري كه اينگونه 
آثار براي در دست گرفتن نبض تماشاگران طي 

مي كنند، اثرگذار باشد.

 هاليوود چگونه از »ترميناتور«
به حضيض »مارول« رسيد 

 »مارول« كمپاني اى كه مبتني بر اصالت سرگرمي گيشه هاي سينماى جهان را تسخير كرده
اين روزها مورد انتقاد جدي بزرگان سينماي غرب قرار گرفته است

مارول كمپاني ای اس��ت كه به 
ساخت فيلم هاي ابرقهرماني 
مش��هور اس��ت؛ آثاري ك��ه با 
رؤياها و تخيالت انسان قرون 
20 و 21 ش��كل گرفت��ه اس��ت


