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روزنامه سینمایی

مروريبرآخرينساختهی
جكيچانكهاينروزهابهصورت
سهبُعدیدرايراندرحالاكراناست

مﻴراﺙﭼﻴﻨﻲ
ﺭﻭﻱﭘرﺩﻩی
ايﻮانﺷمﺲ
 ۲1س�ال طول كش�يد تا بعد از س�اخت فيلم « زره خدا»،
جكيچان بار ديگر دست به كار فيلمي شود كه توسط خود او
نوشته ،كارگرداني و البته بازي شده است .فيلم «ميراﺙچيني»
محصول سال  ۲01۲است و تمام مراحل توليد آن در سرزمين
مادري جكي چ�ان ،هنﮓ كنﮓ انجام ش�ده اس�ت« .ميراﺙ
چيني» ،اين روزها روي پردهی ايوان ش�مس اس�ت و در اين
س�ينما به صورت س�ه بُعدي نمايش داده ميش�ود .به همين
دليل مروري كرديم بر اين فيلم كه پيش بيني ميشود آخرين
ساختهی جكي چان با حضور و هنرنمايي خودش باشد.
ستاره هنك كنگي فيلمهاي اكشن« ،ميراﺙ چيني» را در
 5۹سالگي ساخته ولي همان چاالكي فيلمهايي چون « داستان
پليس» در بازيها و حركات اكشن او ديده ميشود؛ چيزي كه
براي اغلب تماشاگران در ابتداي فيلم غير قابل باور است .جكي
چان در اين فيلم ،نقش سارق حرفهاي دارد كه براي پيدا كردن
و دزديدن تعدادي از مجسمههاي ميراﺙ چيني مامور ميشود.
مجسمههايي كه متعلق به ميراﺙ چيني هس�تند ،روز به روز
ارزشمندتر ميشوند و با قيمتهاي كالن در حراجيهاي آثار
هنري به فروش ميرسند .در اين ميان كه تاجر اشيای عتيقه،
جكي چان را مام�ور يافتن و دزديدن اين مجس�مهها ميكند
تا براي هر كدام ي�ك ميلي�ون دالر دريافت كن�د و البته اگر
مجسمهی سر اژدها را بيابد ،به  10ميليون دالر خواهد رسيد.
تفاوت بارز اين فيلم با ديگر ساختههاي جكي چان ،استفاده
بارز از سيم است .در صحنهاي كه جكي چان در بين دو ماشين
در حال دويدن و در واقﻊ پرواز كردن است ،مي توانيد سيمها
را ببينيد .حركات اكشن جكي چان در اين فيلم ،مثل هميشه
نرم و سيال هس�تند و به طور مش�خﺺ از تكنيكهاي سنتي
استفاده نكرده است .او در بازيهاي قبلي خود مانند «داستان
پليس جديد» ميكوشيد تا سيمهاي استفاده شده ،نشان داده
نشود ولي در اين فيلم به وضوح و حتي هنگام عبور از فضاهاي
كوچك ،سيمها ديده ميشوند.
در نيمهی دوم فيلم ،داس�تان اوج ميگيرد و ميراﺙ چيني
تبديل به فيلمي جذاب و گيرا ميشود .بيننده ،ناگهان با تعداد
زيادي ش�خصيت روبهرو ميش�ود كه حضور آنها در آخرين
صحنههاي فيلم ،توجيه سينمايي ندارد ولي اين موضوع براي
تماش�اچي آزاردهنده نيس�ت چون آنها اغلب طرفداران اين
هنرپيشهی اكشن هستند و آمدهاند تا جكيچان را ببينند .در
اين بخش از فيلم ،صحنههاي اكشن بيشتر و بيشتر ميشوند
و جكي محبوب تماش�اگران ،خودش را نشان ميدهد؛ همان
جكيچاني كه بدون خس�تگي با همه ميجنگ�د .اوج هيجان
در يكي از صحنههاي پاياني فيلم است كه مجسمههاي ميراﺙ
چيني با دستكش و كاله ايمني پوش�يده شدهاند تا از حركات
اكش�ن بازيگران مصون بمانند اما ناگهان اين تجهيزات كنار
ميرود و مجسمهها سقوﻁ ميكند ولي اين پايان ماجرا نيست.
فيلم «ميراﺙ چين�ي» آنطور ك�ه انتظار ميرف�ت ،فيلم
خوبي نيس�ت .گرچ�ه حركات اكش�ن م�ردان و زن�ان فيلم،

نﮑاﺗﻲﺩﺭباﺭﻩیﺟﮑﻲﭼان
اصرار جكيچان به اجراي تمام صحنههاي اكش��ن
توس��ط خودش و اس��تفاده نكردن از بدلكارها باعث
ش��ده تا امروز ،س��ه بار دماغ ،يك بار قوزك پا ،تمامي
مايا شرفی
انگشتان دستانش ،استخوان هر دو گونه و به دفعات،
استخوانهاي دست و پايش شكسته است.
فداران او  10ه��زار عضو دارد كه اغلب دخت��ران جوان چيني
كال طر
بعد از انتش��ار خبر ازدواﺝ او ،دو نفر از اين دختران خودكشي
هس��تند.
كه يكي جان خودش را از دست داد و ديگري نجات پيدا كرد.
كردند
وراخي در س��رش دارد كه بر اثر حركات اكشن در يك فيلم ايجاد
او س
شده است.
تحصيالت كم جكيچان ،او دكتراي افتخاري علوم اجتماعي
برخالف
از دانشگاه هنگ كنگ دريافت كرده است.
چ��ان س��ابقهی هم��كاري طوالني با ش��ركت خودروس��ازي
جكي
وبيشي دارد و اين شركت ،ماشينهاي اكثر فيلمهاي جكي چان
ميتس
را تﺄمين كرده است.
 ،1976جراحي پالستيك روي پلكهايش انجام داد تا از فرم
او در سال

اغلب بينندگان را
ميخك�وب ميكن�د
ول�ي ويژگ�ي ديگري
نميت�وان در اي�ن فيل�م
يافت و در واقﻊ فرصتي براي
كس�اني اس�ت كه دلش�ان براي
بازيهاي جكيچان تنﮓ ش�ده است.
از زمان اكران اي�ن فيلم ،بارها گفته ش�ده كه
«ميراﺙچيني» ،آخرين س�اختهی جكيچان خواهد بود ولي
هنوز هيچ چيز قطعي نيست.
حرفهاي جكيچان دربارهی ميراﺙ چيني
جكي چان در روزهاي فيلمب�رداري «ميراﺙ چيني» گفته
بود ،به دليل باال رفتن سنش ،اين فيلم ،آخرين فيلم اكشن او
خواهد بود« :بايد صادق باشيم ،من ديگر جوان نيستم .هر قدر
هم جلوههاي ويژه و تكنيكهاي مدرن به بازيگر كمك كنند
ولي تا توانايي فيزيكي وجود نداشته باش�د ،كار خوبي انجام
نخواهد شد».
اي�ن هنرپيش�هی هن�ﮓ كنگ�ي ،نويس�نده ،كارگردان
و تهيهكنن�دهی آخرين س�اختهی خ�ودش ب�وده و پيش از
اكران فيلمش در س�ينماها گفته ب�ود كه از نظ�ر او ،بهترين
فيلم كارنامهی س�ينمايياش اس�ت« :اين فيل�م واقعا و قلبا
بچهی من اس�ت .من حدود  7س�ال روي فيلمنامهی «ميراﺙ
چيني» كار كردم و س�اخت فيلم ،يك سال و نيم طول كشيد.
«ميراﺙچيني» فيلم مهمي براي من و آخرين فيلم اكشن من
است و به همين دليل روي تك تك جزﺋيات آن دقت كردم».
از نظر جكيچان ،ادامهی حضور او در فيلمهاي اكش�ن در
آستانهی  60سالگي ،ريس�ك با زندگي خودش است« :من تا
جايي كه در توانم بوده ،حركات طراحي كردم و انجام دادم ولي
هر قدر هم به اين ژانر عالقه داش�ته باشم ،نميخواهم بقيهی
عمرم را روي صندلي چرخدار زندگي كنم .ادامهی حضور هم
در اين ژانر سينمايي با ريسك زيادي همراه است».
به تازگي از س�وي مجلهی «هارپر» ،جايزهی خ ّير نمونه به
جكيچان اهدا شد .اوهنگام دريافت اين جايزه ،ضمن اشاره
به ساخت آخرين اثر سينمايي و مهمترين كارش ،اعالم كرد كه
بعد از اين ميخواهد زمان بيشتري به كارهاي خيريه اختصاص
بدهد« :چين يكي از كش�ورهايي اس�ت كه بيش�ترين تعداد
ثروتمند ميليونر را دارد اما تعداد خيريهها در اين كشور بسيار
محدود اس�ت .به نظر من ،اين ثروتمندان ني�از به هدايتگري
دارند كه مس�ير كارهاي خيريه را به آنها نشان دهد و من اين
مسئوليت را برعهده ميگيرم».
بعد از اكران موفق «ميراﺙ چيني» به خصوص در كشورهاي
آسيايي ،جكيچان به سراغ ساخت فيلمهاي رمانتيك رفته
و به قول خودش درصدد ساخت فيلمهايي رمانتيكي است كه
در آنها صحنههاي اكشن ديده ميشود.

بادامي آن بكاهد و كمتر به چشم چينيها شبيه باشد.
چان در كنار مهارت بازي در فيلمهاي اكشن ،خوانندهی خوبي
جكي
است و آلبومهاي موسيقي بسياري در چين منتشر كرده است.
جكيچ��ان ،بدترين زخم و آس��يب را س��ر صحن��هی فيلم
از نظ��ر
اژدها» ديد .وقتي كه بروسلي ،ناگهان به صورت او ضربه زد .فيلم
«ورود
«وروداژدها» در سال  1973ساخته شد.
چان در يكي از مصاحبههايش گفته كه آرزوی او در دنياي سينما،
جكي
تبديل شدن به رابرت دنيرو در آسياست.
رپيشه از خش��ونت متنفر اس��ت و اين نكته را معماي الينحل
اين هن
زندگياش ميداند.
چان در كاليفرنيا زندگي ميكند اما پروژهی فيلمهاي هاليوودي
جكي
همزمان پيش ميبرد .او در طول ساخت فيلم «ميراﺙ چيني»
و چيني را
يوودي «بچهی كاراتهكار» بازي كرد و بالفاصله بعد از ساخت
در فيلم هال
چيني به گروه سازندهی فيلم «داستان پليس  »2013پيوست.
ميراﺙ
ميراﺙ چيني در زمان اكران خود ،پيش فروشترين فيلم چين بود
فيلم
در هاليوود به ليست  10فيلم پرفروش سال  2012راه يافت.
و
ساخت و فيلمبرداري فيلمهاي اكشن ،او بازيگرانش را مجبور
در طول
تجهيزاتي براي محافظت از خودشان استفاده كنند اما خودش
ميكند ،از
اغلب بدون اين وسايل در صحنه حاضر ميشود.
دارانش توصيه ميكند به جاي اينكه بخواهيد كس��ي مثل
او به طرف
جكيچان بشويد ،برويد درس بخوانيد؛ درسي مثل كامپيوتر.

مﺜﻞماﺷﻴﻦﺧاﺭﺟﯽ

حرفهای مدير سينما آزادی دربارهی اكران فيلمهای سه بُعدی خارجی
فيلم سينمايﻰ سه بُعدی «ميراﺙ چينﻰ» با بازی و
كارگردانﻰ «جكﻰچان» اولين نمايش عمومﻰ خود را
روز  17مهرماه در س��ينما آزادی پشت سر گذاشت و از
بيستم مهرماه نيز در ايوان شمس ميزبان عالقهمندان
به سينمای سه بُعدی اس��ت .اين فيلم كه به تازگﻰ در
سينماهایآمريكانمايشدادهشده،محصولسال،2012
هنگ كنگ است و داستان زندگﻰ شخصﻰ جكﻰچان
را روايت مﻰكند كه در تالش اس��ت تا اش��يای قديمﻰ
كشورش را از قاچاقچيان پس بگيرد.
باتوجه به اينكه سينما آزادی در حال حاضر شريان
اصلﻰ اكران كشور به ش��مار مﻰرود و مخاطبان زيادی
مايش عمومﻰ «ميراﺙ چينﻰ» به اين س��ينما داده ش��د اما
دارد ،اولين ن
اين اتفاق تنها در يك س��ئانس فوقالعاده مﻰافتد ،سوالﻰ است
اينكه چرا
سعيدیپور ،مدير سينما آزادی در پاسﺦ به آن مﻰگويد« :از آنجايﻰ
كه رضا
اصلﻰ س��ينما آزادی مجهز به سيس��تم پخش فيلم سه بُعدی
كه س��الن
حال حاضر س��رگروهﻰ فيلم «در بند» را نيز دارد ،ما نتوانستيم
است و در
های بيش��تری را برای اكران اين فيلم اختصاص دهيم كه آن هم
سئانس
سئانس فوقالعاده بود تا به فروش فيلم اصلﻰمان ضربهای وارد
باز در يك
اگر موضوع سرگروهﻰ فيلم «در بند» در ميان نبود ،آيا پرديس
نكند ».اما

آزادی ،سئانسهای بيشتری را برای نمايش اين فيلم
درنظر مﻰگرفت؟ سعيدیپور جواب داد« :مسئله اين
است كه تهيهكنندگان ايرانﻰ در برابر نمايش فيلمهای
خارجﻰ موضع مﻰگيرند و دوست ندارند فيلم خارجﻰ
اكران شود و مﻰگويند اين فيلمها جای فيلمهای آنها
را مﻰگيرد .البت��ه از آنجايﻰ كه ما هم س��الن نمايش
فيلم به تعداد الزم نداريم ،حرفشان صحيح است اما
باالخره بايد فيلمهای خارجﻰ ه��م در بين فيلمهای
ايرانﻰ نمايش داده شوند .اين مسئله ،مثل خودروسازی
اس��ت؛ تا خودروهای خارجﻰ وارد مملكت ما نش��ود،
خودروسازان ما نمﻰتوانند الگوبرداری درستﻰ داشته
اين اتفاق مﻰتواند برای س��ينما هم رﺥ دهد و باعث شود كيفيت
باش��ند.
فيلمهای ما تحت تاثير آثار خارجﻰ ،باالتر برود».
مچنين يادآور ش��د« :تاثير اكران فيلم «مي��راﺙ چينﻰ» به نفع
وی ه
ايرانﻰ نيز هست و آن دسته از تهيه كنندگان كه مخالف اين كار
فيلمهای
صرفا منافع شخصﻰ خودشان را در نظر مﻰگيرند در حالﻰ كه ما بايد
هستند،
ينمای ملﻰمان را در نظر بگيريم .جلوههای ويژهای كه در فيلمهای
منافع س
وجود دارد و جاذبههايﻰ كه در آنهاست ،باعث مﻰشود الگوی خوبﻰ
خارجﻰ
برای فيلمهای ايرانﻰ هم باشند».

