
سینما و تلویزیون 8

گروه ســینما و تلویزیون- اگر 
به دنبال ترســناک ترین فیلم های ژانر 
وحشــت ژاپنی هستید، این متن را از 

دست ندهید.
بخش عمده ای از سنت غنی قصه 
گویی ژاپن ، ترسناک است. این سنت 
قصه گویی ترســناک مســتقیما وارد 
فیلم شده است. این بدان معناست که 
ســینمای ترسناک ژاپن شگفت انگیز 
است. در اینجا لیست کاملی از بهترین 
فیلم های ترسناک ژاپنی در تمام زمان ها 

جمع آوری شده است.
اگــر بــه دنبــال بهتریــن و 
ترسناک ترین فیلم های ژانر وحشت 
ژاپنی هستید، بیشتر از این به دنبال آن ها 
نباشید. بهتر از این لیست پیدا نمی کنید!

نبرد سلطنتی)۲۰۰۰(
ژاپــن در آینده ای دیســپوتیک 
)جامعــه ای خیالی سرشــار از رنج و 
بی عدالتی( کشوری است که هر سال 
یک کالس دبیرستان را جمع می کند 
و دانــش آموزان را مجبور به کشــتن 
یکدیگر می کند. این فیلم در درجه اول 
داستان دو دانش آموز، شویا و نوریکو 
را دنبال می کند. اما به گروه های دیگر 
بچه ها نیز می رود )حداقل آن هایی که 
از اولین اقدام زنده مانده اند(. این فیلم 
شخصیت ها را در یک داستان منسجم 
که ترکیبــی از ملــودرام نوجوانان و 
خشونت جنگ مانند است، به تصویر 

می کشد.
این وحشت ناشی از مرگ و میر 
شخصیت ها ناشی از گلوله ها، تبر ها 

و انفجار اســت. ایــن فیلم یک فیلم 
اسلشسر )فیلم سالخی( با ۴۲ نوجوان 
اســت که همه آن ها قتل عام را انجام 

می دهند.
فیلم اسلشــر زیرمجموعه ای از 
فیلم ترسناک یا دلهره آور است که در 
آن، قاتلی که معموالً دچار مشکالت 
روانی اســت یک یا چند قربانی را به 
قتل می رســاند. در فیلم های اسلشر، 
قاتــل معموالً از وســیله ای تیز مانند 
یک چاقوی ضامن دار، تبر، ساطور، یا 
کارد آشپزخانه، برای این کار استفاده 

می کند.
اما برخالف فیلم های اسلشــر 
نوجوان، در این فیلم شــخصیت ها و 
روابط آن ها به طرز شــگفت انگیزی 
عمیق اســت. مطمئناً شخصیت های 
ضعیف و نقاط ضعف در داستان وجود 
دارد، اما برای فیلمی درباره بچه ها که 
یکدیگر را می کشند، موارد زیادی در 
جریان اســت. ما با موضوعاتی مانند 
ترس افراد از بزرگســالی و بی رحمی 
دوران بلــوغ روبرو می شــویم. حتی 
تعامل شخصیت ها و بازی های آن ها 
به یادماندنی اســت. مانند شخصیت 

تاکشی کیتانو.
گرچــه این فیلم دور از یک فیلم 
کامل اســت، اما چیز های زیادی برای 
دوست داشتن وجود دارد. اگر به دنبال 
فیلمی با قتل عــام قویتر، پیچیده تر و 
ســرگرم کننده تر از فیلــم بازی های 
مرگبار هســتید، حتما نبرد سلطنتی را 

امتحان کنید.

جیگوکو )۱۹۶۰(
فیلم جیگوکو داســتان شــیرو 
را روایــت می کند، دانشــجویی که 
یکی پــس از دیگری گرفتار بدبختی 
می شــود. گرفتاری هایی مانند قتل، 
تجــاوز، دزدی، مرگ، خودکشــی و 
تصادفات رانندگی همه در یک گروه 
از کاراکتر هایــی که شــیرو با آن ها در 
ارتباط است، اتفاق می افتد. داستان به 
صورت یک درام جنایی ســاده شروع 
می شود تا اینکه یک ساعت بعد، همه 
می میرند. اینجاست که وحشت واقعی 
آغاز می شود. شیرو و سرخپوشان خود 
را در جیگوکو )جهنم ژاپنی( می بینند 
و در ادامه فیلم با شــیاطین و شکنجه 

روبرو می شوند.
این فیلم اساساً یک داستان جنایی 
است که با مرگ شرور پایان نمی یابد. 
امــا اگر وقت بگذارید و پای این فیلم 
بنشینید، مضامین عمیق تری از وجدان، 
حسرت، سرنوشــت و رستگاری را 

خواهید یافت.

برگی از جنون )۱۹۲۶(
یک فیلم صامــت از دهه ۱۹۲۰ 
ممکن اســت چیزی نباشد که شما از 
این لیست انتظار داشته باشید. اما فیلم 
برگی از جنون موفق به خلق تجربه ای 
می شــود که تصویر و تکنیک فیلم را 
نسبت به داستان ترجیح می دهد. برگی 
از جنون داستان یک سرایدار است که 
در یک آسایشگاه روانی کار می کند و 

همسرش نیز آن جا بستری است.
فیلم های ژاپنی از دوران صامت 
توســط نریتور ها روایت می شــدند، 
راویانی که نه تنها داســتان را با گفتگو 
توضیح می دادند، بلکه تفسیر خودشان 
را هــم از فیلم ارائــه می دادند. بدون 
روایت، شــما باید داستان را خودتان 
جمع کنید. عالوه بر این، فیلم بر روی 
تصاویر و جو تمرکــز دارد، بنابراین 
داستان می تواند کمی گیج کننده شود.

داستان به خودی خود وحشتناک 
نیست، اما تصاویر، تدوین و سرعت 
خشــمگینانه فیلم شما را می ترساند. 

فیلمبرداری این فیلــم، غنی و متنوع 
اســت. عکس ها با سایه در ذهن قاب 
می شوند. حرکات دوربین سریع است 
و دید شــما را به سمت اتاق هایی که با 
دیوار های ســفید و میله های فلزی پر 

شده اند، هدایت شده اند.
نفرین)۲۰۰۵(

فیلم ترسناک نفرین در قالب یک 
فیلم مستند است. ترکیب هوشمندانه 
فیلــم از قالب روایتی پرجاذبه، ژانری 
کامال ژاپنی و ترسناک را ایجاد می کند.

فیلم نفرین شروعی سریع دارد. 
هنگامی که ماسافومی کوبایاشی، محقق 
ماورا الطبیعه برای کشــف شایعات 
دربــاره صدا های عجیب و غریب در 
محله، به یک شــهر کوچک می رود. 
او با شــبکه ای عجیب از اعجوبه های 
روانی، آیین های باســتانی در دست 
فراموشی، ناپدید شدن و مرگ روبرو 
می شود. کوبایاشی می گوید: هر چقدر 
وحشــتناک باشد، من باید حقیقت را 

بدانم.

تحقیقات کوبایاشی، بزرگترین 
نقطه قوت فیلم اســت. به جای یک 
روایت خســته کننده، مستندی شامل 
مصاحبه ها، تصاویر نمایش تلویزیونی 
و تحقیقات عملی کوبایاشی نشان داده 
می شود. این ترکیب رسانه ای، فضایی 
اصیــل ژاپنی را رقــم می زند. در این 
فیلم شــما یک اتفاق ترسناک ژاپنی را 
تجربه خواهید کرد. ترکیب فیلم های 
VHS در نفریــن، یکی از نقاط قوت 
فیلم اســت. تصاویری بــی دقت و 
کم کیفیت )لو-فــای( با فیلمبرداری 
کالستروفوبیک کار کردند تا یک سبک 
بصری وحشتناک ایجاد کنند. برخالف 
تصاویر تمیز و کار شده ای که معموالً 
در فیلم ها دیده می شــوند، فیلم های 
نفریت بسیار واقعی به نظر می رسید. 
دوربین روی دست، فیلم های پیدا شده 
و غیره، نفرین را به یکی از شدیدترین و 
ناراحت کننده ترین فیلم ها تبدیل کرده 
است. این فیلم کمی بیش از دو ساعت 
بــه طول می انجامد، اما هرگز کســل 

کننده نیست.
جو-آن )۲۰۰۳(

داســتان فیلم جوآن، حول روح 
یک زن و پســرش که توسط شوهر / 
پدرشان کشته شدند،  می چرخد. آن ها 
کــه با کینه ای در قلب،  جان خود را از 
دست داده اند.این دو روح همه کسانی 
کــه با خانه آن ها تمــاس می گیرند را 

تعقیب می کنند و می کشند.
آنچــه این فیلــم را از فیلم های 
معمول خانه ارواح جدا می کند، نفرین 
مسری اســت. اگر وارد خانه شوید، 
نفرین می شوید. اگر با شخص نفرین 
شده تماس بگیرید، نفرین می شوید. 
همین که شخصی نفرین شد، وقت آن 
است تا ارواح او را پیدا کنند و بکشند. 
پیچ و تاب خوبی در فیلم وجود دارد که 
گزینه فرار از خانه را از راه حل معادله 
حذف می کنــد. اما آنچــه واقعاً این 
شخص را ترســناک می کند، طراحی 

صدا و گریم آن است.
اگرچــه فیلم خالی از اشــکال 
نیســت. ماهیت اپیزودیک آن به این 
معنی اســت که شــما مجبور نیستید 
زمان زیادی را با شــخصیت خاصی 
بگذرانید. یک فصل شــروع می شود، 
شما با قربانی جدید مالقات می کنید 
و آن ها تا قبل از شــروع فصل بعدی 

مرده اند.
آب تیره )۲۰۰۲(

فیلم آب تیره بر اساس داستانی از 
کوجی سوزوکی به کارگردانی هیدئو 
ناکاتا ســاخته شده اســت و قهرمان 

اصلــی آن یک مادر تنها اســت. این 
فیلــم به مبارزات عاطفی و خانوادگی 

شخصیت اصلی خود می پردازد.
وقتی فیلم شروع می شود، قهرمان 
ما، یوشیمی، در بحبوحه طالق است و 
برای حضانت کامل دخترش، ایکوکو، 
می جنگد. او در گذشــته مشــکالت 
روانی داشــته و برای ثابت کردن خود 
به عنوان یک سرپرست صالح، تحت 
فشــار بوده است. این به معنای یافتن 
شــغل تمام وقت و آپارتمان اســت. 
متأسفانه، یوشــیمی سرانجام مکانی 
را اجــاره می کند که به گونه عجیب و 
غریبی آزار دهنده اســت. مثال آب که 
از ســقف می چکد، مو های مشکی از 
سینک ظرفشویی می ریزد، و روح یک 
کودک قاتل که در راهرو خانه می ایستد. 
این فیلم چندین نقص منطقی دارد. به 
عنوان مثال ما هرگز مستاجر آپارتمان 
دیگری را نمی بینیم و مدیر ساختمان به 
طور عجیبی نسبت به چکیدن آب در 

یک واحد بی تفاوت است.
فیلــم آب تیره قطعــاً لحظات 
ترسناک و ناراحت کننده خود را دارد، 
خصوصاً در یک سوم آخر فیلم که همه 
چیز به سر می رسد و شبح خواسته های 
انتقــام جویانــه خود را بــه واقعیتی 
وحشــتناک تبدیل می کند. این فیلم 
ترسناک، چیزی فراتر از از ویژگی های 
بارز ژانر خود و داســتان ارواح انتقام 
جو دارد. این فیلم چیز های زیادی در 
مورد مبارزات یک مادر، به ویژه مادری 

مجرد می گوید.

گــروه ســینما و تلویزیون- 
ســینمای ایران به غیر از بیانیه ســاترا 
و فیلیمــو و صاحبان آثار در پلتفرم ها 
زوایای دیگری هم دارد که می توان به 
آنها اشــاره کرد و یکی از آنها حضور 
فیلم »قهرمان« بــه کارگردانی اصغر 
فرهادی در جشنواره کن است. جدای 
از تبلیغاتی که در مورد فیلم شده، فیلم 
»قهرمان« تا حد زیادی نظر منتقدان را 
به خود جلب کرده و احتمال دریافت 
نخل طالی کن بــرای برای فرهادی 
و امیــر جدیدی وجــود دارد. در این 
دوره از جشنواره کن چندین بازیگر و 
کارگردان ایرانی حضور داشتند، یکی 
از این سینماگران گوهر خیراندیش که 
با فیلم »فصل قاصدک« در بخش بازار 
جشنواره کن حضور دارد. با او درباره 
جشــنواره کن، فیلم »فصل قاصدک« 
و فیلــم »قهرمــان« اصغــر فرهادی 

گفتگویی داشتیم که می خوانید.
با توجه بــه اینکه به دلیل 
کرونــا از جشــنواره کمتــر 
استقبال شده تجربه حضور در 

کن برای شما چطور بود؟ 
فکر می کنــم تجربه حضور در 
کن برای همه جذاب و دیدنی باشــد. 
من استقبال مردم را بی نظیر دیدم، البته 
شنیده ام که ســال های پیش از کرونا 
اینجا بسیار شــلوغ تر بوده است، اما 
ســالن اصلی که ما شب ها در آن فیلم 
می دیدیم تقریبا می توانم بگویم جای 
ســوزن انداختن نبــود و صف های 
طویلی وجود داشــت بــرای اینکه 
برخی افراد بتوانند بلیت آن ســالن را 
تهیه کنند. هیچ وقت نشد که من سالن 
را خالــی ببینم. حتی هتل ما در جایی 
است که سالن سینمای هفته منتقدین 
کــن وجود دارد. هر روز از ســاعت 
۸ صبــح صــف وجــود دارد و از آن 

خیابانی که از کنار دریا عبور می کند تا 
به ساختمان جشنواره می رسد، اجازه 
تردد با ماشــین داده نمی شود و همه 
باید پیاده به آنجا بروند. تقریبا شــلوغ 
است اما به من گفتند که سال های پیش 
شــلوغ تر بوده است. من از دیدن این 
جمعیت در سالن کن شگفت زده شدم 
و فکر می کنم این استقبال از برخورد 
سیستماتیک مســئولین برگزارکننده 
جشــنواره نشــات می گیرد، چرا که 
همه باید هر روز تست کرونا بدهند و 
حتما با ماسک در سینما حضور داشته 

باشند. این باعث می شود که همه آدم ها 
احساس امنیت کنند. من در تمام مدت 
کرونا چنیــن جمعیتی ندیده بودم که 
همــه بتوانند در کنار هم بنشــینند و 
فیلم ببیند و هیچ وقت هم مشــاهده 
نشد که کســی مریض شده باشد در 
یک بخشــی اتاقک هایی درست شده 
کــه همه آنالین ثبت نام می کنند و هر 
روز تســت کرونا می دهند و همه باید 
نتیجه تســت روزشــان را با بلیتشان 
نشــان بدهند تا بتوانند وارد فضاهایی 
که جشــنواره برگزار می شود بشوند، 
زدن ماسک و نشان دادن تست کرونا 
روانه برای ورود به تمامی بخش های 
مربوط به جشنواره الزامی است، حتی 
کسانی که قبال واکسن زده اند تا نتیجه 
تست کرونا را نشان ندهند اجازه ورود 
به سالن ها و ساختمان های مربوط به 

جشنواره را ندارند. 
فیلم هایی کــه طی این چند 
روز دیدیــد چطور بــود؟ تم یا 
قصــه بیشــتر فیلم هــا به چه 

موضوعی اشاره دارند؟
من اصال منتقد نیستم، صرفا یک 
فیلم بین نســبتا سینمایی هستم که در 
حد خــودم می توانم فیلم ها را تحلیل 

کنم. 
فیلــم »گــزارش فرانســوی« 
)The French Dispatch( اثــر 
وس اندرسون پرســتاره ترین فیلمی 
بود که امسال شــاهدش بودم. خیلی 
آن را دوســت داشــتم به دلیل اینکه 
احســاس کردم از لحاظ کارگردانی 
و فیلمبرداری بســیار قوی است، البته 

ممکن است سلیقه برخی افراد نباشد. 
من خیلی دوست داشتم و فکر می کنم 
یکی از بهترین فیلم هایی بود که دیدم. 
 )Flag Day( »فیلم »روز پرچم
که نویســنده و کارگردانش  شان پن 
بود که هم پســرش و هم دخترش در 
فیلمش بازی می کردند و خانمی هم که 
با او روی فرش قرمز آمده بود، خانمی 
بود که فیلم بر اساس زندگی او ساخته 
شــده بود. به دلیل اینکه چندین سال 
است که به آمریکا می روم فرهنگ این 
خانواده و قصه برایم بســیار ملموس 
بود، اما خیلی از افراد فیلم  شــان پن را 

نپسندیدند.
 مــن بــازی خــودش را خیلی 
درخشــان دیدم، دخترش هم خوب 
بود و بــا قصه خیلی ارتبــاط برقرار 
کردم. یــک قصه امیدبخــش بود و 
تماشایی آمریکایی پسند که در انتهای 
هر بدبختی و مصیبتی که خانواده های 
معتاد یا مشــکل دار در زندگی شــان 
دارند، کســانی که موفق می شــوند 

الگوهــای خوبی برای جامعه شــان 
بودند. به نظر من از لحاظ کارگردانی 
و بازی خودش از پس کار برآمده بود 
اما باز هم سلیقه برخی افراد نبود و این 
فیلــم را در حد فیلم های اروپایی کن 

نمی دانستند. 
 De( »فیلم »در زمــان حیات او
Son Vivant( ساخته امانوئل برکو 
کــه کاترین دنو و بونوآ ماژیمل در آن 
بازی می کردند، بسیار فیلم عاطفی بود 
و قصه فیلم و بازی درخشــان بونوآ 
ماژیمل که دچار ســرطان می شد مرا 
تحت تاثیر قــرار داد. این فیلم دارای 
یــک قصه ملودرام بــود و در کن هم 
خیلی از آن استقبال شد چون می توانم 
بگویم تقریبا تمام عوامل فرانســوی 
بودند و مورد تشویق همه فرانسوی ها 
قرار گرفتند. خیلی دلم می خواســت 
کــه بازی کاترین دنو را در این ســن 
تحسین کنم اما به نظرم توقع من کمی 
بیشتر بود. بارها فکر می کردم چرا در 
صحنه هایــی که حالــت گریه دارد و 
حتی صدای گریه می آید، هیچ اشکی 
از چشــمش نمی آید. بــا این حال به 
دلیل اینکه چهره سرشناس بازیگری 
هستند مورد تشویق ممتد تماشاگران 

قرار گرفت. 
 )Stillwater( »فیلم »مرداب
را دیدم که تام مک کارتی کارگردانش 
بود و مت دیمون بازیگر اصلی آن بود. 
بازیگران دیگر از فرانسه انتخاب شده 
بودند که همه بســیار روان و راحت 
بازی کردند. قصه فیلم هم قصه روان 
و راحتــی بود. دختر مت دمون دختر 
معتــادی بود و قتلی که یک نفر دیگر 
مرتکب شده بود، به گردنش افتاده بود. 
او می خواست هر طور شده دخترش 
را از زنــدان نجات دهد و قاتل اصلی 
را پیدا کند. از فیلم و حضور بازیگران 

در بین تماشاگران فیلم خیلی خوشم 
آمد. بسیار مورد تشویق قرار گرفتند و 
رفتار بســیار زیبایی در سینما داشتند 
و مورد تشــویق ممتد تماشاگران هم 

قرار گرفتند. 
فیلم ها تم های متفاوتی داشــتند 
ولــی تــم فیلــم Stillwater که 
مشکالت یک زندانی برای آزاد شدن 
را به تصویر کشیده بود، مرا به یاد فیلم 
»قهرمان« آقای فرهادی انداخت و این 
تم برایم خیلی آشــنا بود که این پدر 
برای رهایی دخترش از زندان چقدر 
تالش کرد. همانطور که کاراکتر رحیم 
سلطانی با بازی امیر جدیدی در فیلم 
»قهرمان« بســیار تالش می کرد که از 
زندان آزاد شــود و چقدر به مســائل 
و مصائب مختلف دچار می شــود تا 
بتوانــد بی گناهی اش را ثابت کند و از 
شــر زندان خالص شود. همچنین تم 
بیماری و تم سرطان که هنوز می تواند 
خیلی از جان ها را بگیرد و راه عالجی 
برایش وجــود ندارد و تم عشــق و 
زندگــی. فیلم هــا از تم های مختلفی 

برخوردار بود. 
از تجربه کار با یک کارگردان 
زن بگوییــد، کارگردانی که در 
آمریکا زندگی می کند و فیلمش 
ترکیبی از بازیگــران ایرانی و 

امریکایی را دارد چطور بود؟ 
 من تجربه قبلی ام با خانم میالنی 
بود و برایم فرقی نمی کند که با خانم ها 
کار کنم یا آقایان و به نظرم کافی است 
خودمان را در اختیار بلد راه بگذاریم. 
اگر کارگردانی همه جوانب کارش را 
از قبل در نظر گرفته باشد و بداند مسیر 
چیست، هیچ مشکلی پیش نمی آید و 
فرقی نمی کند زن باشــد یا مرد، ولی 
برای من قصه مریم پیربند جذاب بود 
البته من از خودم توقع خیلی بیشتری 

داشتم. 
امیدوارم مخاطب مرا در آن فیلم 
دوست داشته باشد، چون تمام تالشم 
را کردم که نقش یک مادری که مجبور 
می شــود به خاطر دخترش کشورش 
را تــرک کند و به آمریکا برود، خوب 
بازی کنم. البته سعی می کنیم قصه فیلم 
را از زبان کارگردان بشــنویم تا ببینیم 
چه حــدی از فیلمنامه را می خواهند 

توضیح دهند.
مــن فکر می کنــم از این نظر که 
کارگردان در آمریکا زندگی می کند و 
بازیگران فیلمش ترکیبی از بازیگران 
ایرانی و خارجی هستند، تقریبا فرقی با 
کار هایی که ما در ایران انجام می دادیم، 
نداشــت. تقریبا روند و کاری که در 
اینجــا انجام دادیــم به همان صورت 

است که در ایران انجام می شود. 
هیچ مشکلی با بازیگران مقابلم 
و عواملی که از کشور های دیگر آمده 
بودند نداشــتم. می توان گفت بازی 
من بیشــتر در مقابل رضا موســوی 
بود و بازیگران نقش دخترم و پســرم 
هــردو ایرانی بودند، بنابراین تقریبا با 
مشکل خاصی روبه رو نشدم و با بقیه 
بازیگرانی که بــا هم همبازی بودیم، 
توانســتیم به راحتی یکدیگر را درک 
کنیم و بازی های قابل قبول ارائه دهیم. 
فیلم »فصــل قاصدک« به 
داســتان مهاجــرت و مهاجران 
امریــکا اشــاره دارد، چقــدر 
توانسته در نشان دادن مشکالت 
مهاجران در آمریکا موفق باشد؟ 
آیا بــا توجه بــه موضوع فکر 
می کنید در ایــران مورد توجه 

قرار بگیرد؟
وقتی فیلمنامه »فصل قاصدک« را 
خواندم خیلی از قصه خوشم آمد زیرا 
از یک قصه چندوجهی برخوردار بود 
و در واقع داستان یک خطی نبود. ابعاد 
مختلف قصه و موضوعات فرعی که 
موضوعــات اصلی را کامل می کردند 
برایم خیلی جذاب بود و به نظرم مریم 
پیربند از پس قصــه برآمده بود. حال 
آنچه در طول کار به تصویر کشیده شد 
همراه با لحظات بداهه ای که به وجود 
می آمد، گاهی هم شــاید صحنه ها را 
جذاب تــر می کرد. مــن خیلی از کار 
کــردن با ایــن گروه لذت بــردم، به 
خصــوص از نقش خــودم که خیلی 

دوستش داشتم. 
فیلم جذابیت هــای خودش را 
دارد و ما نخواســتیم بدبختی آدم ها را 
نشان دهیم، بلکه  مشکالتی نشان داده 
شــده است که گاهی آدم ها درگیرش 
می شــوند و بعد از مدتی از پس آن ها 
بر می آیند. اصال نخواستیم فالکت و 
بدبختی افرادی که مهاجرت می کنند 

یا ســختی های مهاجران را نشان 
دهیم. این قصه بســیار متفاوت 
است، قصه مهاجرت در فیلم ما 
بسیار جذاب، شنیدنی و دیدنی 

است. 
از فیلم آقای فرهادی 
بگویید. نظرتان درباره 

فیلم »قهرمان« چیست؟
مــا  خوشــبختانه 

بعــد از پخش فیلم مان 
فرصتی پیــدا کردیم 

تا به دعوت آقای 
به دیدن  فرهادی 

فیلــم »قهرمان« در ســینما برویم که 
واقعا مورد استقبال بســیار فراوان و 

تشویق های تماشاچیان در سالن قرار 
گرفت. فیلم بســیار خوش ساخت و 
خوش ریتم و از یک قصه بسیار جذابی 
برخوردار بود که می شد خیلی راحت 
بــا آن ارتباط برقرار کرد و برای من از 
همه جالب تر بازی بازیگرانش بود که 
همه درجه یک بودند. البته می دانم که 
تحت رهبری آقای فرهادی هیچ چیز 
از منظر دید او جا نیفتاده بود و قصه ریز 
به ریز جلو رفته بود. آقای فرهادی از 
امیر جدیدی خواسته بود که از جهت 
فیزیک و بیــان از فیلم ها و نقش های 
دیگرش کامال جدا شــود و طراحی 
نقشی که کرده بود و با لهجه شیرازی 
کــه معمــوال هم کمــی از یک ریتم 
کند تری برخوردار است، توانسته بود 
بسیار خوب از پس این نقش بر بیاید. 
در هیــچ کــدام از لحظات فیلم 
فیزیک بدن و لحــن امیر جدیدی از 
یکدســتی خارج نشده و کامال تداوم 
این حس ادامه داشت؛ به خصوص در 
لحظاتی که از مسئله ای ناامید می شد، 

درخشــان بود، انگار بدنش کوچک 
می شد، خرد می شد و از آن بدن و ریتم 
بیان خود امیر جدیدی جدا می شــد. 
به نظرم برای این نقش بسیار طراحی 
خوبی انجام داده بود و حتما همکاری 
و کمک هــای آقای فرهادی هم موثر 

بوده است. 
بازیگران دیگر هــم همه روان 
و راحــت بودند. آقــای تنابنده مثل 
همیشه خوب بودند و سارینای عزیز 
همینطور، خانم فرشته صدرعرفایی 
هیچوقت بازی ضعیف نداشــتند و 
همه درخشــان بودند. یک قصه روان 
کــه البته پیچیدگی هــای خودش را 
داشــت و روان به این معنا که در هیچ 
جایی این قصه دارای مشکل نمی شد، 
بلکه به راحتی می شــد تا آخر فیلم با 
آن ارتباط برقرار کرد. از اواســط فیلم 
بسیار با یک تب و تاب و ریتم درونی 
پیش رفــت و طاقت اینکه صبر کنیم 
تا ببینیم پایان قصه چه خواهد شــد، 
داشت از ما ســلب می شد. می توانم 
بگویم اصغر فرهادی واقعا کارگردان 
فرهیخته و کاربلدی است که می داند 
چگونه این التهاب و کشمکش را در 
فیلم نشــان دهد که تماشــاچی را تا 
پایان فیلم روی صندلی بنشــاند؛ این 
بــه نوعی خاصیــت فیلم های آقای 

فرهادی است. 
در ضمــن بچه هــای 
شیراز در فیلم بسیار خوب 
و درخشــان بودند و همه 
بچه هایــی که از تهران در 
فیلم بازی کــرده بودند 
به خوبــی از پس لهجه 
برآمده بودند، اما برای 
من سوال بود که آقای 
فرهــادی غیر از اینکه 
اول فیلــم مرمت آثار 
باستانی شیراز را نشان 
دادند، اگــر این فیلم 
در جغرافیای دیگری 
اتفاق می افتاد و بچه ها 
هم مجبور به استفاده 
از لهجــه شــیرازی 
نبودند، آیــا لطمه ای 
بــه قصــه می خورد؟ 
مــن چنیــن فکــری 
نمی کنــم و فکر می کنم 
این قصــه در هرجایی از 
ایران می توانســت اتفاق 
بیفتد. شاید بعدا اگر آقای 
فرهــادی توضیحاتــی در 
مــورد اینکه چرا شــیراز را 
انتخاب کردنــد بدهند، برای 

من هم روشن شود.

گوهر خیراندیش:

برگزاری پرشور جشنواره کن علیرغم 
وجود کرونا ،به دلیل برخورد سیستماتیک 

برگزارکنندگان است
گوهر خیراندیش که در جشنواره کن ۲۰۲۱ حضور دارد، درباره حال و هوای جشنواره، فیلم ها و به ویژه فیلم »فصل قاصدک« 

که در آن به ایفای نقش پرداخته، گفت: در این فیلم اصال نخواستیم فالکت و بدبختی افرادی که مهاجرت می کنند یا سختی های مهاجران را 
نشان دهیم. قصه مهاجرت در فیلم ما بسیار جذاب، شنیدنی و دیدنی است.

گــروه ســینما و تلویزیون- 
بنابر پیش بینــی گاردین از برندگان 
جشنواره کن، امیر جدیدی برای بازی 
در فیلم »قهرمان« شانس اصلی کسب 
جایزه بهترین بازیگر مرد این رویداد 

سینمایی است.
»پیتر بردشــاو« منتقد ارشــد 
ســینمایی گاردین در حالی برندگان 
بخش مسابقه اصلی جشنواره کن 
را پیش بینــی کرده که کمتر از ۲۴ 
ســاعت دیگر، هیات داوران این 
رویداد ســینمایی به ریاســت 

»اسپایک لی« برنده نخل طال و دیگر 
جوایز ایــن رویداد ســینمایی طی 
مراسم اختامیه در سالن لومیر معرفی 

خواهند کرد. 
بر اســاس این پیش بینی، امیر 
جدیدی برای بازی در فیلم »قهرمان« 
شانس نخست کسب جایزه بهترین 
بازیگر مرد کن اســت. جایزه ای که 
در ســال ۲۰۱6 نیز شــهاب حسینی 
برای بازی در فیلم »فروشــنده« دیگر 
ساخته اصغر فرهادی کسب کرده بود 
و در صــورت تحقق این پیش بینی، 

جدیدی دومین بازیگر ایرانی خواهد 
بود که جایزه معتبر بهترین بازیگر مرد 
جشنواره کن را دریافت خواهد کرد. 
اصغر فرهــادی پیش از این نیز 
ثابت کرده کــه بازیگران فیلم هایش 
شانس زیادی برای کسب جوایز مهم 

سینمایی دارند. 
فیلم »جدایی نادر از ســیمین« 
ســاخته موفق فرهــادی در عرصه 
بین المللی در نخستین نمایش جهانی 
خود در جشنواره برلین سال ۲۰۱۱، 
عالوه بر دریافت جایزه خرس طالی 

بهترین فیلم توانســت جایزه خرس 
نقــره ای را برای تیم بازیگران مرد و 

زن خود نیز دریافت کند. 
فیلم »گذشــته« به نویسندگی و 
کارگردانی فرهادی که در سال ۲۰۱3 
در کــن رونمایی شــد نیز در نهایت 
جایــزه بهترین بازیگــر زن را برای 
»برنیس بژو« فرانسوی به ارمغان آورد.  
»پیتر بردشاو« که با دادن سه ستاره به 
فیلم »قهرمان«، بازخورد متوسطی به 
فیلم فرهادی داشــته، بر اساس پیش 
بینی خود فیلم ژاپنی »ماشــین من را 

بران« ساخته »ریوسوکو هاماگوچی« 
را برنده نخل طالی بهترین فیلم پیش 

بینی می کند.
فهرست کامل برندگان جشنواره 
کن ۲۰۲۱ بر اســاس پیش بینی منتقد 

گاردین: 
نخل طالی بهترین فیلم: »ماشین 
مــن را بران« ســاخته »ریوســوکو 

هاماگوچی«
جایــزه بزرگ هیــات داوران: 
»مموریــا« ســاخته »آپیچاتپونــگ 

ویراستاکول«

جایزه هیــات داوران: »بدترین 
انســان روی زمین« ساخته »یوآخیم 

تریه«
بهترین کارگردانی »شین بیکر« 

برای فیلم »موشک سرخ«
بهترین فیلمنامه: »ژاک اودیار«، 
»سلین ســیاما« و »لئا میسوس« برای 

فیلم »پاریس، منطقه ۱3«
بهترین بازیگر مرد: امیر جدیدی 

برای فیلم »قهرمان«
بهتریــن بازیگــر زن: »آچواک 

آباکار« برای فیلم »لینگو« 

فرهادی،امیرجدیدیراهمبهترینبازیگرکنمیکند؟

ترسناکترینفیلمهایسینمایژاپن

در این دوره از جشــنواره کن چندیــن بازیگر و کارگردان ایرانی 
حضور داشــتند، یکی از این ســینماگران گوهر خیراندیش که با 
فیلم »فصل قاصدک« در بخش بازار جشــنواره کن حضور دارد.
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