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نقد نیویورک تایمز از جدید ترین فیلم تام کروز

فیلم »تاپ گان ماوریــک« جدید ترین فیلم با بازی 
تام کروز که به تازگی در جشنواره کن نیز به نمایش 
درآمده اخیرا با فروشی بیش از 557.2میلیون دالر 
در گیشه جهانی گام هایی محکم در راه پیوستن به 
باشگاه فیلم هایی که یک میلیارد یا بیشتر در گیشه 
فروش کرده اند، برداشته است. »تاپ گان ماوریک« 
که رکوردهای مختلفی را پس از 2هفته اکران پشت 
سر گذاشته به پرفروش ترین فیلم با بازی تام کروز در 
آمریکا نیز بدل شده است. فیلم »تاپ گان ماوریک« 
با بازی تام کروز در دومین هفته اکران به فروش بیش 
از 86میلیون دالری دست یافت تا با کاهش فروش 
32درصدی، کمترین افت فروش تاریخ ســینما را 
به خود اختصاص دهد. این در حالی است که فروش 
افتتاحیه »تاپ گان ماوریک« 100میلیون دالر بود. 
عملکرد فیلم »تاپ گان ماوریک« در ســالن های 
سینما و استقبال گسترده تماشاگران از این فیلم به 
کارگردانی جوزف کازینسکی نشان از یک پیروزی 
بزرگ برای گیشه تابستانی دارد و حاکی از آن است 
که مردم پس از تحمل 2ســال مصیبت بار اپیدمی 
کرونا و تعطیلی ســینماها و کاهش شــدید اکران 
فیلم های هالیوودی، اکنون و با فروکش کردن کرونا 
بیش از پیش نسبت به گذشته از خود به بازگشت به 

سینما اشتیاق نشان می دهند.
ای او اسکات، منتقد نیویورک تایمز در مقاله ای ضمن 
پرداختن به فیلم »تــاپ گان ماوریک« جدید ترین 
فیلم با بازی تام کروز به کارگردانی جوزف کازینسکی 
به مقایسه این فیلم با نسخه اولیه فیلم »تاپ گان« که 
در سال 1986ساخته شد، پرداخته و در بخش مهمی 
از مقاله خود به این مسئله اشاره کرده که نخستین 
فیلم »تاپ گان« بازتابی از وقایع سیاسی زمانه خود 
بود؛ زمانه ای که رونالد ریگان در آمریکا رئیس جمهور 
شده بود و دنیا در حال سپری کردن سال های پایانی 
جنگ ســرد بود. در فیلم اول تام کروز در نقش یک 
خلبان تازه کار نیروی هوایی آمریکا ظاهر شــده بود 
و آماده رقابت با خلبانان هم عصر خود و شــرکت در 
نبردهای هوایی بود. اما در فیلم »تاپ گان ماوریک« 
تام کروز که اکنون تجربه دوران جنگ سرد، جنگ 
بوسنی و جنگ عراق را پشــت سر گذاشته به عنوان 
خلبانی کارکشته و قدیمی در مقام مربی خلبانی به 
پرورش خلبانان جدید نیروی هوایی آمریکا اشتغال 
دارد. زمانه عوض شده و درحالی که فیلم »تاپ گان« 
اولیه با پس زمینه جنگ ابر قدرت ها ساخته شده بود 
و در آن فیلم دشمن واقعی که همان اتحادجماهیر 
شوروی بود به همراه دورنمایی از یک واقعه آخرالزمان 
اتمی به وضوح به تصویر کشیده شده بود، اما در نسخه 
جدید »تاپ گان ماوریک« نبردهایی به ظاهر واقعی با 
دشمنی خیالی با هویتی نامشخص به تصویر کشیده 
شده است. درواقع ما در این فیلم با تمامیتی اسرارآمیز 
روبه رو هســتیم که به قابلیت ساخت جنگنده های 
فوق پیشرفته دست یافته و یک کارخانه تسلیحاتی 
در یک منطقه کوهســتانی در مکانی ناشناخته دایر 
کرده است. در این فیلم نامی از رقیب به میان نمی آید، 
تنها برای توصیف رقیب بارها از عبارت »دشمن« در 
فیلم استفاده می شود. درواقع سازندگان فیلم »تاپ 
گان ماوریک« در به تصویر کشیدن »دشمن« در این 
فیلم به نظر بیش از حد محتاط عمل کرده اند؛ به همین 
دلیل در زمان دیدن »تاپ گان ماوریک« پرسش های 
زیادی در ذهن مخاطبان درباره این دشمن فرضی 
شکل گرفته است. دشمن فرضی که در حال مقابله با 
آن هستیم چه افراد، گروه ها یا کشورهایی هستند؟ 
آیا این دشــمن چین اســت؟ طالبان، نتفلیکس یا 
کوویدـ 19است؟ اهمیتی ندارد. ما هیچ گاه در فیلم 
»تاپ گان ماوریک« چهره خلبانان دشمن را در زمان 
عملیات هوایی نمی بینیم. این مسئله این احساس 
را در ذهن مخاطب تقویت می کنــد که »تاپ گان 
ماوریک« عاری از مفاهیــم ژئوپلیتیک و ارزش های 
کالسیک فیلم هایی اســت که در آن دفاع هوایی به 
تصویر کشیده می شود. درواقع مشخص نبودن دشمن 
و ارائه تصویری ناتمام از میدان مبارزه نشان از، از بین 
رفتن ارزش هایی دفاعی در دوران پوچ گرایی ای که 
ما در آن به سر می بریم، دارد. این فیلم مانند ساکی 
اســت که داســتان های متفاوتی در آن جای داده 
شده است. به رغم نمایش ســکانس هایی احساسی 
از تضادها و رودررویی ها و دشواری های فیزیکی که 
ضربات ســختی بر پیکره ماوریک بینوا وارد می کند 
و نمایش صحنه هایی از زندگــی حرفه وی، زندگی 
عاشقانه و شخصی   اش و احساس وظیفه قهرمان فیلم 
برای زنده نگاه داشتن خاطره دوست درگذشته اش، 
در سایر صحنه های این فیلم به ویژه صحنه های نبرد 
هوایی به طرز تعجب برانگیزی نشانه های اندکی از 
مشــارکت نیروهای ضد هوایی و سامانه های دفاعی 
می بینیم. خلبانان تازه کار این فیلم نیز بازی ضعیف و 
اجرای تئاتری کودکانه ای در مقایسه با بازی های ارائه 
شده در فیلم »تاپ گان« اولیه از خود نشان می دهند. 
اگرچه در برخی سکانس ها به نظر می رسد کازینسکی 
قصد دارد صحنه های اوج و مفاهیم زیباشناسانه فیلم 
»تاپ گان  « اولیه را تکرار کند، اما به نظر تالش های 
خســتگی ناپذیر او در این زمینه موفقیت آمیز از آب 
درنیامده و   او بیش از آنکــه بتواند اثری به یاد ماندنی 
نظیر »تاپ گان« بسازد، فیلمی ساخته که نسخه ای 

ابتدایی و مالیمی از فیلم اولیه است.
 اگرچه فیلم »تاپ گان ماوریــک« از برخی جهات 
فیلمی جذاب اســت، اما در مجموع فیلمی بزرگ و 

مهم  از آب درنیامده است. 
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بدون قرار قبلی 
اختالف نظر سازمان سینمایی با نمایندگان اصناف به خروجی غیرجذاب شورای راهبردی اکران انجامیده است

 
»هناس«، »بدون قرار قبلی«، »والدیــن امانتی«، »بی صدا 
حلزون« و »نقره داغ« 5 فیلمی هستند که از فردا روی پرده 
ســینماها خواهند آمد؛ ترکیبی که هر کارشــناس اکرانی 
می تواند شکست محتومش را پیش بینی کند. از این فیلم ها، 
تقریبا هیچ نمونــه ای که بتواند مخاطب گســترده بیابد، به 
چشم نمی خورد. طبیعتا در اینجا بحث درباره کیفیت فیلم ها 
موضوعیت نــدارد و موضوع جذابیــت احتمالی برای جذب 
مخاطب گریز پای این روزهاســت. »بدون قرار قبلی« که از 
فیلم های موفق جشنواره فجر بود و منتقدان آن را ملودرامی 
خوش ساخت نامیدند، احتماال جذاب ترین گزینه این اکران 
است. هرچند نباید این نکته را فراموش کنیم که در یکی دو 
ســال اخیر فقط فیلم های کمدی تا حدودی موفق به کسب 
توفیق در گیشه شــده  اند. تنها کمدی موجود در این ترکیب 
 هم ظاهرا فیلم »نقره داغ« اســت که با حضور اکبر عبدی و

پوریا پور سرخ ساخته شده اســت؛ فیلمی به تهیه کنندگی 
غالمرضا گمرکی که اگر پوسترش را ببینید، باور نمی کنید 
مربوط به این روزگار باشد. هناس جزو تولیدات استراتژیک 
سینمای ایران است که معموال گیشه هدف اصلی آنها نیست. 
بی صدا حلزون هم با موضوع مشــکالت ناشــنوایان قاعدتا 
نمی تواند پیشنهاد جذابی برای گیشه باشد. والدین امانتی هم 
که نماینده سینمای کودک است و متعلق به ژانری که مدیریت 
سینما پیش از این اعالم کرده بود قصد حمایت از آن در عرصه 
اکران را دارد. در این 5فیلم، هیچ اثری که بتواند چشم اندازی 

امیدوارکننده برای اکران ترســیم کند، به چشم نمی خورد؛ 
اتفاقی که برخی معتقدند محصول حذف شورای صنفی است.

ترکیب ضعیف اکران در غیبت نمایندگان اصناف 
موضوع اختالف نمایندگان اصناف با سازمان سینمایی مورد 
اشاره خبرگزاری دولت هم قرار گرفته است. ایرنا در تحلیلی 
ماجرا را اینگونه روایت کرده است: این نکته حائز اهمیت است 
که رئیس سازمان سینمایی در جلسه انتخاب فیلم برای اکران 
حضور داشته باشد چرا که تا پیش از این، چنین وظیفه ای به 
دوش شــورای صنفی نمایش بوده که حاال با روی کار آمدن 
شورای راهبردی، این امکان، در اختیار این شورا قرار گرفته 
اســت.   اما نکته ای که در این زمینه  مهم است، این است که 
هنوز اعضای این شورا  معرفی نشده اند. در ابتدا، از حضور چند 
سینماگر در این شــورا، اخباری منتشر شد که بعدها، برخی 
زمزمه ها، گمانه هایی را مبنی بر اســتعفای آن اعضا مطرح 
کرد. با این حال، انتخاب برای اکران 18خردادماه، می توانست 
یک انتخاب برآمده از یک تیم، متشکل از نمایندگان صنوف 
سینمایی باشد. اکران عید به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان، 
فروش خاصی  نداشــت.  اکران عیدفطر نیز به دالیلی چون 
گرمای هوا و آغاز امتحانات دانش آموزان و دانشجویان، چندان 
با استقبال خاصی مواجه نشــد. حاال و اما در آخرین فرصت 
طالیی6  ماهه ابتدای امسال، شورای راهبردی، فیلم هایی را 
برای یک بازه 50روزه تا آغاز محرم انتخاب کرده است که باید 

منتظر ماند تا میزان استقبال از آنها مشخص شود. 
50روز پیش رو، یک فرصت طالیی و حتی به نوعی، حســاس تر و 
بهتر از دوره نوروز و عیدفطر است؛ 50روزی که اعیادی چون غدیر، 
قربان، میالد امام رضا)ع( و... را در خود جای داده و خانواده ها، آسوده 

از امتحانات فرزندان خود، می توانند استقبال خوبی از سینماها به 
عمل بیاورند که پیش بینی می شــود ترکیب جدید اکران درنظر 
گرفته شده انتظارات گیشه را تامین نکند. این انتخاب ها در شرایطی 
محقق شده که 50روز آینده، یکی از بهترین  زمان های سال برای 
سینماها ست و انتخاب آثار خوب، می تواند زیان های 100روز اخیر 

سینماها را به نوعی جبران کند. 
آنچه اما در مورد این 5فیلم، تقریبا می تواند محتمل باشــد، این 
اســت که این آثار شــاید نتوانند به فروش خوبی دســت یابند و 
احتماال به مرز یک فروش معمول نیز نخواهند رســید. این 5فیلم 
بهترین انتخاب ممکن بــرای اکران بعد از ایام عاشــورا می تواند 
باشــد که باید فیلم های مالیم تــری  روی پرده برونــد اما اینکه 
شــورای راهبردی برای یک بازه 50روزه کــه هیچ محدودیتی به 
لحاظ مناسبت های عزاداری و کرونا وجود ندارد، دست به چنین 
انتخاب هایی زده، قطعا جای تامل بیشتری دارد. این شورا نمی تواند 
انتخاب این 5فیلــم را در نتیجه کارشناســی های صورت گرفته 
عنوان کند و احتماال عدم آمادگی صاحبــان فیلم ها برای نمایش 
 در این بازه زمانــی عنوان می کند کــه این مورد هــم نمی تواند 
درست باشــد. با توجه به محدود بودن ســرگروه های سینمایی 
و قوی بودن این احتمال کــه کف فروش این 5فیلــم خیلی زود 
می افتد، دیگر نمی تــوان در اثنای تیرماه که زمــان اندکی تا ماه 
محــرم باقی مانده، صاحبان یــک فیلم بفروش را راضــی به  آغاز 
نمایش کرد. بنابراین باید برخــی از فیلم های اکران جدید، با چند 
فیلم بفروش کمــدی و اجتماعی تعویض شــود؛ یعنی همانطور 
که سازمان ســینمایی در دومین هفته اســفندماه1۴00، 2فیلم 
فهرســت قطعی اکران نوروز را بیرون کشــید، اکنون هم باید در 
 این فهرســت، دســت برده و حداقل 2فیلم پرفــروش را در این

 ترکیب بگنجاند.

 مشکلی که باید حل شود 
داستان اختالف اصناف با سازمان سینمایی به آتشی دامن زده 
که دودش به چشم ســینمای ایران و مخاطبانش خواهد رفت. 
اینطور که مهر روایــت کرده نمایندگان ۴صنــف کارگردانان، 
تهیه کننــدگان، پخش کنندگان و ســینماداران، چندی پیش 
در اعتراض به برخــی بندهای آیین نامه اکــران1۴01 از ادامه 
حضور در شورای راهبردی اکران انصراف دادند تا این شورا تنها 
با حضور نمایندگان دولت جلســات خود را تشکیل دهد. طی 
هفته های اخیر جلسات این شــورا در غیاب نمایندگان صنوف 
برگزار شــده تا مصوبات آن به ویژه در زمینــه معرفی فیلم های 
جدید برای ورود به چرخه اکران، با ابهامات جدی مواجه شــود. 
بنابر تازه ترین اخبار رسیده اختالف نظر میان سازمان سینمایی 
و صنوف بر سر افزایش نقش نمایندگان صنوف در تصمیم گیری 
برای حوزه اکران و مشخصا احیای مجدد شورای صنفی نمایش 
در کنار فعالیت های نظارتی شــورای راهبردی اکران، همچنان 
اصلی ترین دلیل صنوف برای کناره گیری از این شورا محسوب 
می شود.  در تازه ترین تحول کانون کارگردانان همایون اسعدیان 
را به عنوان نماینده خود به شورای راهبردی اکران معرفی کرده 
اســت اما 3صنف دیگر یعنی تهیه کنندگان، پخش کنندگان و 
سینماداران، همچنان از موضع خود عقب نشینی نکرده و معرفی 
نماینده خود را منوط به اصالح آیین نامه اکران1۴01 می دانند.  
شورای راهبردی اکران طی هفته های اخیر جلسات خود را بدون 
حضور نمایندگان صنوف برگزار کرده و ســازمان سینمایی هم 
هنوز موضع رسمی درباره شــرایط قانونی مصوبات این شورا در 

این موقعیت نداشته است. ادامه این وضعیت 
تصمیم گیری در حوزه اکران سینمای ایران را 
با چالش های قانونی جدی مواجه خواهد کرد. 

 داستان 
داستان ها

 مروری بر یک سده تاریخ ترجمه
»بینوایان« در ایران

 اسالم دینی
ترقی خواه است
 تکنولوژی و ترقی خواهی

از منظر حضرت امام خمینی) ره(

 شبیه سازی  
عملیات های دفاع مقدس

گزارشی از ضرورت ساخت و معرفی 
بازي های رایانه ای

شکایت از شاکی

چند روزی است که در فضای 
مجازی یک بازیگر زن مدعی 
تعرض یکــی از بازیگران 
پیشکسوت سینما شدند. 
این ادعا منجر به شکایت 
بازیگر از مدعیان تعرض شده 
است. به گزارش همشهری، 
ستایشــی،  مســعود 
سخنگوی قوه قضاییه  در 
نشست خبری که داشت،  
در پاســخ به سوالی درباره 
آخریــن وضعیت موضوع 
سوءاســتفاده جنسی از 
بازیگران گفت:  »این مسایل 
که در فضای مجازی مطرح 
شده بسیار  تلخ و تاسف بار 
است اما متاسفانه وجود دارد 
و  کسانی مطرح می کنند که 
از ناحیه کسان دیگر مورد 
تعرض واقع شدند. دستگاه 
قضایی براساس مقررات اگر 
شکایتی صورت گرفت ورود 
می کند و  می توانند در مقام 
طرح شکایت کیفری  آن را 
مطرح کنند و اگر شکایت 
صورت گرفت ما رسیدگی 

می کنیم.« 
وی با طرح این سوال که آیا 
شکایتی در این زمینه شده 
یا خیر ؟ گفت: »تا روز گذشته 
شکایتی مطرح نشده بود 
اما امروز با طرح شــکایتی 
از طرف مقابل نســبت به  
کســانی که این موضوع را 
اعالم کردند مواجه شدیم 
و شــاکی خواستار تعقیب 
 فــردی کــه آن را   اعالم 

کرده شده است.«

شهاب مهدوی اکران
روزنامه نگار

   رونمایی از 
 کتب تفسیری

رهبرمعظم انقالب

مراســم رونمایی از کتب 
تفسیری رهبر معظم انقالب 
)مدظّله العالی( توسط دفتر 
نمایندگی حفظ و نشر آثار 
حضرت آیــت اهلل العظمی 
خامنه ای )مدظّله( در مشهد 
با حضور اســتاد و مفسر 
قرآن کریم، حجت االسالم 
والمسلمین محسن قرائتی، 

برگزار می شود.
به گــزارش همشــهری، 
در این مراســم که امروز 
18خردادماه از ســاعت 
10:30تــا 12:30در محل 
دانشــگاه علوم اسالمی 
رضوی واقع در حرم مطهر 
برگزار می شود، از 4 کتاب 
تفسیری سوره حمد، بقره، 
حشــر و جمعه رونمایی 
خواهد شــد. این عناوین 
از مجموعــه چندجلدی 
تفاسیر رهبر معظم انقالب 
منتشر شده است. ویژگی 
این تفاســیر، ساده و قابل 

فهم بودن آن است.
سوره  تفســیر  جلسات 
حمــد در دوران رهبری 
رهبــر معظم انقــالب با 
حضــور دانشــجویان از 
پانزدهم اســفند 1369تا 
هجدهــم اردیبهشــت 
1370در حســینیه  امام 
خمینی )ره( برگزار شد و 
کتاب »تفسیر سوره حمد« 
برآیند جلســات مذکور 
است. کتاب با فصل بندی 
و دســته بندی موضوعی، 
تالش دارد مطالب را منظم 
و در چارچوب نظم خاصی 
ارائه دهد. کتاب »تفسیر 
سوره جمعه« نیز از دیگر 
عناویــن ایــن مجموعه 
تفسیری است. این اثر متن 
تفسیر  جلسات  ویراسته  
این سوره است که در دوران 
مسئولیت ریاست جمهوری 
آیت اهلل العظمی خامنه ای 
در جمع پاسداران و اعضای 
دفتر ریاست جمهوری در 8 
نوبت از اواخر سال 1361تا 
1362صورت  اردیبهشت 
همچنین  اســت.  گرفته 
کتاب »تفســیر ســوره 
حشــر« نیز متن ویراسته  
جلسات تفســیر ایشان 
مســئولیت  دوران  در 
معظم له  ریاست جمهوری 
در جمع پاسداران و اعضای 
ریاســت جمهوری  دفتر 
طی 10جلســه از هجدهم 
تا بیست و ســوم مهرماه 
1361اســت. عالقه مندان 
می تواننــد جهت ثبت نام 
حضوری عدد 25و جهت 
دریافت لینــک مجازی 
مراسم عدد 35را به سامانه 

100040020ارسال کنند. 

  اوایــل این مــاه، محمدصالح 
هاشمی گلپایگانی، رئیس و دبیر سینما

ســتاد امر به معــروف و نهی از 
منکر کشــور در نامه ای به معاون حقوق عامه و 
پیشگیری از جرم دادستان کل کشور نسبت به دو 
فیلم »دینامیــت« به کارگردانی سیدمســعود 
اطیابی و »گشت ارشاد3« به کارگردانی سعید 

سهیلی، اعالم جرم و درخواست جریمه کرد.
به گزارش همشهری، در این نامه، او این دو فیلم 
را متهم کرد که در آنها امر بــه معروف و نهی از 
منکر مورد تمســخر  قرار می گیرد. روز گذشته 
سیدمســعود اطیابی، کارگردان فیلم دینامیت، 
به ســتاد امر به معروف و نهــی از منکر رفت و 
جلســه نقد این فیلم با حضور سیدمحمدصالح 
هاشــمی گلپایگانی، رئیس و دبیر ســتاد امر به 
معروف و نهی از منکر، برگزار شــد. هاشــمی 
گلپایگانی با تشکر از نقدپذیری مسعود اطیابی 
و حضور وی در این ســتاد گفت: مــا از عوامل و 
تولید کنندگان فیلم دینامیت شــکایتی نداریم 
چرا که به صورت قانونــی و با دریافت مجوزهای 
قانونی اقدام به تولید و اکران این فیلم کرده اند. 

شــکایت ما از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

است که چرا به مسئولیت حاکمیتی خود عمل 
نمی کند و حتی سکانس ارزشی این فیلم را که 
مرز امر به معروف و نهــی از منکر صحیح و غلط 
را مشــخص می کرده حذف کرده است و بدون 
توجه به اشــکاالت و تأثیرات منفــی که برخی 
سکانس های فیلم می تواند روی نگرش مخاطب 
نسبت به این دو واجب الهی بگذارد مجوز تولید 
و اکران داده اســت. لذا باید جبران مافات کند 
و به جای شــانه خالی کردن از بار مسئولیت و 
ترک فعل به رسالت ذاتی نام ارشادی که بر خود 
گذاشته اســت عمل کند. وی در ادامه افزود: ما 
بر شکایتمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پافشــاری می کنیم و حتما باید این وزارتخانه با 
تمهید شرایطی برای ســاخت فیلم هایی فاخر 
در زمینه امر به معروف و نهــی از منکر جبران 
مافات کند. نقد اصلی ما بــه فیلم دینامیت این 
اســت که چرا در مجموع این فیلــم از آمران به 
معــروف و ناهیــان از منکر، تصویــری منفی و 
بیزار کننده ارائــه می دهد و جایــگاه این اصل 
مترقی فرهنگ اسالمی را در نگاه مخاطب تنزل 
می دهد، درحالی که فیلم فاخر باید روش صحیح 
امر به معروف و نهی از منکر را به خوبی ارائه کند 

و همه را به ضــرورت و نحوه انجام درســت آن 
عالقه مند کند.

هنر باید در استخدام ارزش ها باشد نه در خدمت 
ابتذال و باعــث تنزل فرهنگ اصیل اســالمی 
ایرانی مردم ما شود. در موضوعی که بناست فیلم 
ساخته شــود باید کارگردان و هنرپیشگان در 
همان موضوع آموزش ببینند تا نتیجه و محصول 
فیلم منفی نشود. کارگردان فیلم دینامیت نیز در 
این جلسه گفت: غرض بنده از نمایش رفتارهای 
غلط شــخصیت های اصلی فیلم در مقام امر به 
معروف و نهی از منکر نشان دادن لزوم و ضرورت 
آموزش برای انجام مطلوب این واجب الهی بود و 
کار خودم را بدون نقص و اشکال نمی دانم و قطعا 
هر فیلمی ممکن است کنار نقاط قوت و مثبتش، 
نقاط ضعف و منفی هم داشته باشد که از نظرات 
شما اســتقبال می کنم و خوشحالم که در جمع 
شما هســتم و اینگونه در یک فضای صمیمانه 
در مورد فیلم گفت وگو می کنیم. مسعود اطیابی 
تأکید کرد: اگر چند سکانس فیلم دینامیت که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت قبل، دستور 
به حذفش داد سانسور نشــده بود قطعا فیلم در 
نمایش نمونه های سیاه، سفید و خاکستری در 
کنار هم موفق تر عمل می کرد اما متأسفانه بدون 
دلیل قانع کننده نصیحت هــای مدیر حوزه این 
دو طلبه در مورد اشــتباهات آنها در اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر را حذف کردند و تعادل 

مفهومی و ارزشی فیلم از بین رفت.

 مارتین اسکورســیزی در 
گاردین از مرگ بازیگر فیلم  چهره

»رفقــای خوب« نوشــت. 
اسکورســیزی در این مطلب نوشته است: 
برنامه های زیادی داشتیم که دوباره با هم 
کار کنیم اما زمان بندی هیچ وقت جور نشد 
و یا پروژه ها آنچه باید باشند، نبودند. اکنون 
از این بابت متأســفم. وقتی بازی ری را در 
»داســتان ازدواج« در نقــش وکیل طالق 
دیدم »  او واقعا در این نقش ترسناک است و 
دقیقا به همین دلیل بامزه به نظر می رسد«به 
یادم آمد که چقدر می خواستم با او در این 
مقطع از زندگی اش همــکاری می کردم و 

جاذبه حضــورش را که بســیار با دوران 
جوانی و بازیگر سرزنده ای که مالقات 
کرده بــودم متفاوت بود بــار دیگر 
محــک مــی زدم. اسکورســیزی 

همچنیــن از بی باکی 
لیوتــا در زمــان 
فیلمبرداری نوشته 
و اینکه وی اندکی 
پیــش از شــروع 
فیلمبرداری یکی 
از ســکانس های 

احساسی فیلم »رفقای خوب« متوجه شد 
مادرش که مبتال به سرطان است، در حال 
مرگ است. اسکورســیزی اصرار کرد که او 
صحنه را ترک کند تا با مادرش باشــد اما 
بازیگر نپذیرفــت و ادامه داد و فیلمبرداری 
انجام شد و اشک هایی که او در این صحنه 
می ریزد، اشک های واقعی لیوتا برای مادرش 

است.
این فیلمســاز در ادامه نوشــته است: واژه 
»بی باک« اغلب برای بازیگران به کار می رود 
و دلیل خوبــی هم برایش وجــود دارد زیرا 
بازیگران باید بی باک باشــند. آنها باید جلو 
بروند، تلوتلو بخورند، شکست بخورند، و حتی 
با خطر مضحک به نظر رســیدن کنار 
بیایند. این بخشــی از این حرفه 
اســت. در »رفقای خوب« در 
بیشتر صحنه ها به صورت بداهه 
کار  کردیم و بســیاری از اعضا 
همدیگر را می شــناختند 
و مرد جدیــدی که وارد 
شد ری لیوتا بود که وی 
آنچنان همراه شــد که 
انگار ســال ها با هم 

کار کرده بودیم.

دیدار  در ستاد امر به معروف
حذفیات تعادل مفهومی و ارزشی »دینامیت« را از بین برد 

تأسف مارتی برای لیوتا


