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   این روزها كه طبیعت استان به   
پاكیزه تر  مردم،  كمتر  حضور  دلیل 
ذهن  در  نکته  این  می رسد  نظر  به 
متبادر می شود كه آیا موجودی بیشتر 
از انسان سعی بر نابودی زیستگاهش 
دارد؟ اینکه همه مکاتب و ادیان از جمله 
دین كامل اسالم، بر حفظ محیط زیست 
تاكید دارند و مردم كشور ما توجه 
نمی كنند جای تامل و البته تاسف دارد. 
گویا خداوند انسان را مجازات می كند 
 تا محیط زیست اندكی نفس بکشد و...

سرویس هنری کرمان امروز
 

سطحی  در  را  تماشاگرانش  احساسات  می تواند  سینما  آیا 
فراموش نشدنی منقلب کند؟

فیلم های حماسی زیادی در تاریخ سینما وجود ندارند. ما با آثاری 
مواجه هستیم که با فیلم نامه های تاثیرگذار، موسیقی های هیجان انگیز 
و سکانس های نفس گیر به استقبال تماشاگرانشان می آیند. شاید به 
به  طاقت فرسا  و  دشوار  حماسی  فیلم های  ساخت  هم  دلیل  همین 
مهم ترین  نمی روند.  آن  سراغ  به  زیادی  کارگردانان  و  می رسد  نظر 
ویژگی فیلم های حماسی این است که هرگز وجهه انسانی داستانشان 
تماشاگرشان،  احساسات  منقلب کردن  برای  و  نمی کنند  فراموش  را 

تصمیم های درستی می گیرند.
فانتزی  و  تاریخی  متفاوت  گروه  دو  در  حماسی  فیلم های  بیشتر 
قرار می گیرند. فیلم های حماسی فانتزی معموال داستان های علمی 
را روایت  تازه ای  نمادینی دارند که داستان  تخیلی و شخصیت های 
براساس رویدادهای  اما معموال  تاریخی  می کنند. فیلم های حماسی 
تاریخی ساخته می شوند و اگر هم منبع داستانی آن ها واقعی نباشد، 
ارتباط تنگاتنگی با واقعیت دارد. جنگ ها و مبارزات بزرگ هم درون 
فیلم های حماسی  بنابراین  دارند.  ویژه ای  جایگاه  فیلم های حماسی 
درام  و  اکشن  تخیلی،  علمی  ژانرهای  از  هیجان انگیز  ترکیب  یک 

هستند.
در ادامه می توانید با بهترین فیلم های حماسی تاریخ سینما که باید 

تماشا کنید، آشنا شوید.
شجاعدل

اکشن  فیلم های  در  هنرنمایی اش  دلیل  به  بیشتر  گیبسون  مل 
از  او  بیشتر موفقیت های  این است که  واقعیت  اما  شناخته می شود 
فیلم »شجاع دل« آغاز شد. این فیلم در سال ۱۹۹۵ با همکاری دو 
استودیوی مشهور سینمای آمریکا یعنی پارامونت و فاکس قرن بیستم 
به سالن های سینما راه پیدا کرد و با بودجه ۷۰ میلیون دالری اش 
)که آن روزها رقمی قابل توجه برای یک فیلم سینمایی بود( موفق 
شد بیشتر از ۲۱۰ میلیون دالر فروش داشته باشد. فیلم »شجاع دل« 
نامزد ۱۰ جایزه اسکار شد و در نهایت ۵ جایزه از جمله جایزه بهترین 

فیلم را از آن خود کرد.
در  اسکاتلندی  شوالیه های  از  یکی  واالس،  ویلیام  داستان:  خالصه 
نقش  که  بود  میالدی  چهاردهم  قرن  اوایل  و  سیزدهم  قرن  اواخر 
در  داشت.  اسکاتلندی ها  استقالل طلبانه  بسیار مهمی در جنگ های 
آن روزها به دلیل درگیری میان انگلیسی ها و اسکاتلندی ها، مردم دو 
کشور نفرت عمیقی نسبت به یکدیگر پیدا کرده بودند. با این حال 
داشت،  درگیری های جنگی  در  که  دلیل هوش سرشاری  به  ویلیام 

موفقیت های بزرگی برای ارتش اسکاتلند به دست آورد.
گالدیاتور

 این فیلم ریدلی اسکات، کارگردان مشهور انگلیسی، می تواند یکی از 
بهترین ساخته های او باشد. فیلم »گالدیاتور« با درخشش راسل کرو 
و واکین فینیکس )که این روزها با فیلم جوکر شناخته شده می شود( 
از موسیقی متن هانس زیمر، یکی از آهنگسازان شهیر هالیوود، بهره 

می برد. این فیلم در سال ۲۰۰۰ با بودجه ۱۰۰ میلیون دالری بیشتر 
ریدلی  ساخته  ارزشمندترین  داشت.  فروش  دالر  میلیون   ۴۵۷ از 
اسکات از نگاه منتقدان و تماشاگران، نامزد ۱۲ جایزه اسکار و برنده 

۵ جایزه این مراسم شد.
آخرین  ماکسیموس  ژنرال  رهبری  به  روم  ارتش  داستان:  خالصه 
ارتش بربرها را شکست می دهند و روم را از ویرانی نجات می دهند. 
افتاده  مرگ  بستر  در  که  آئورلیوس  مارکوس  امپراتور  آن،  از  پس 
بدون توجه به پسرش کومودوس از ماکسیموس درخواست می کند 
تا یک جمهوری مستقل برای حکومت بر روم تشکیل دهد. اما پسر 
آئورلیوس یعنی کومودوس با قتل پدرش دستور مرگ ماکسیموس را 
صادر می کند. ماکسیموس از مرگ فرار می کند و تصمیم می گیرد به 

یک گالدیاتور تبدیل شود.
آواتار

در  باال  بسیار  فروش  دلیل  به  چیزی  هر  از  بیشتر  »آواتار«  فیلم   
گیشه های جهانی شناخته می شود. این فیلم تا پیش از اکران فیلم 
»انتقام جویان: پایان بازی« پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما بود و حاال 
هم جایگاه دوم این جدول را در اختیار دارد و یکی از معدود عناوین 
از دو میلیارد دالر عبور  سینما لقب می گیرد که فروش جهانی آن 
کرده است. جیمز کامرون به عنوان نویسنده، تهیه کننده و کارگردان 
فیلم »آواتار« سال ها مشغول تولید و فیلم برداری این فیلم در کشور 
نیوزیلند و خلیج مکزیک بود. با موفقیت »آواتار« او اعالم کرد برنامه 
دقیقی برای ساخت دنباله های آن دارد. فیلم های بعدی »آواتار« به 

ترتیب در سال های ۲۰۲۱، ۲۰۲۳، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۷ اکران می شوند.
خالصه داستان: در سال ۲۱۵۴ شرکت های آمریکایی برای اکتشاف 
ابعادی  که  پاندورا  نام  با  قمر  این  می شوند.  آماده  جدید  قمر  یک 

نزدیک به سیاره زمین دارد، به دور یک سیاره غول پیکر می گردد. 
پاندورا منابع ارزشمندی دارد که زمینی ها به شدت به آن نیاز دارند. 
باعث  هم  همین  و  نیست  تنفس  قابل  انسان ها  برای  پاندورا  هوای 
می شود آن ها برای کشف این قمر نیازمند اختراع موجوداتی شبیه 
به ساکنان پاندورا باشند. بنابراین آمریکایی ها موجوداتی به نام آواتار 

را اختراع می کنند.
بنهور

 سینمای کالسیک آمریکا سهم بزرگی در میان بهترین فیلم های 
به  و   ۱۹۵۹ سال  در  هور«  »بن  فیلم  دارد.  سینما  تاریخ  حماسی 
آمریکایی- کارگردان  وایلر یک  وایلر ساخته شد.  ویلیام  کارگردانی 
آلمانی بود که نقش مهمی در دوران طالیی هالیوود داشت و بسیاری 
بزرگ ترین  از  یکی  او  هور«  »بن  فیلم  دارند  اعتقاد  منتقدان  از 
پروژه های تاریخ سینمای کالسیک آمریکا لقب می گیرد. برای ساخت 
اماکن تاریخی درون این فیلم، بیشتر از ۳۰۰ دکور و ۱۵ هزار طرح 
آماده شد و ۴۹۶ شخصیت با دیالوگ و صد هزار سیاهی لشکر برای 
هنرنمایی در فیلم استخدام شدند. استودیوی مترو گلدن مایر برای 
ساخت این فیلم ۱۵ میلیون دالر هزینه کرد و با فروش ۹۰ میلیون 
دالری موفق شد »بن هور« را به یکی از پرفروش ترین فیلم های تاریخ 

سینما تبدیل کند.
جرم  به  بن  هور  جودا  نام  به  یهودی  شاهزاده ای  داستان:  خالصه 
سوقصد به جان فرمانده سزار، دستگیر و به بردگی گرفته می شود. او 
با ناجوانمردی و خیانت دوستش به سیاهچال تبعید می شود. بن هور 
این فرصت را پیدا می کند تا از زندان آزاد شود اما خانواده او هنوز 
آزادی خانواده اش  برای  البته تالش  و  انتقام  برای  او  دربند هستند. 

دوباره به میدان بازمی گردد.

هنر هفتم:    بهترین فیلم های حماسی تاریخ سینما که باید تماشا کنید 
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بترسیم از  روزی که خدا  به داد زمین برسد

»کرمان  نویسندگان  خردادماه   ۱۶ تاریخ  در  که  سالهاست 
امروز« درباره این رکن مهم حیات می نویسند و همواره گالیه 
ها فراوان است و دلخوری و دغدغه ها در حداکثر. از دغدغه 
ای  جاده  و  الزمان«  »صاحب  کوه  تا  گرفته  شاه«  »کوه  های 
که  اینها  همه  کرد.  می  تهدید  را  آسیایی  خرس  حیات  که 
شد  برطرف  آنها  از  برخی  و  بود  مطلب  چندین  سوژه  گفتم 
و حامیان محیط زیست تا حدی راضی شدند و اسناد آن در 
هیچ  هنوز  که  ای  نکته  اما  است.  منتشر شده  روزنامه  همین 
فعال زیست محیطی از آن ابراز رضایت نمی کند و شاید هیچ 
زیست  محیط  آلودگی  بحث  شد،  غافل  آن  از  نشود  هم  گاه 
طبیعت  در  های سرگردان  زباله  واسطه  به  که  آلودگی  است. 
هم  سال  هزار  چند  گذر  با  که  هایی  زباله  است،  شده  ایجاد 
تجزیه نمی شوند و گویی ماموریتی دارند که این کره خاکی 
اینکه  است.  انسان  گویا  ماموریت  این  و حاکم  نابود سازند  را 
نابود  را  خود  زندگی  محیط  زودتر  هرچه  تا  داریم  عجله  چرا 
سازیم سوالی بی جواب است، اما اینکه باید جلوی این اتفاق 
 نامیمون را گرفت، واضح ترین قسمت این رفتار اشتباه است.
بسیار از کرمانیان شنیده ام که می گویند »خواب ظالم عبادت 

است« که زبانزدی پُر کاربرد است. این روزها در خانه نشینی 
طبیعت  از  تصاویری  کرونا  انتشار  واسطه  به  انسان  اجباری 
منتشر می شود که متاسفانه ثابت می کند؛ انسان ظالم است 
و شاید بهتر باشد بگوییم که ظالم ترین است. وقتی که تصاویر 
قدیمی و جدید برخی مناطق در فضای مجازی منتشر می شود 
بیشتر  جریانی  یا  و  موجود  هیچ  که  رسیم  می  نتیجه  این  به 
این  سازد.  نابود  را  زیستگاهش  که  ندارد  انسان سعی  از خود 
دین  هر  با  اجتماعی  های  آموزه  تمام  که طبق  است  درحالی 
است  شده  گفته  اسالم،  کامل  دین  خصوص  به  و  فرهنگی  و 
امانتی  به  رساندن  صدمه  و  است  مکروه  طبیعت  به  آزار  که 
است.  نکوهش شده  امری  داده  قرار  ما  اختیار  در  که خداوند 
با وجود این همه ناهی دینی و اسالمی و البته اجتماعی برای 
بنده روزنامه نگار بسیار عجیب است که چرا در کشور مسلمان 
زنند،  می  ساله  هزار  چند  تمدن  از  حرف  مردمش  که  ایران 
البته فریاد  شاهد تخریب عجوالنه طبیعت هستیم. این حرف 
نمی  متوجه  که  است  محیطی  زیست  فعاالن  اخیر  دهه  چند 
در  باید  چرا  رسد.  نمی  بشنود  باید  آنکه  گوش  به  چرا  شوم 
هم  را  اسالم  کامل  دین  سایه  که  اروپایی  کشورهای  طبیعت 
بر سر خود نمی بینند شاهد رعایت مردمی در زمینه حفاظت 
زباله  ازدیاد  دلیل  به  ما  اما در کشور  باشیم،  از محیط زیست 
کرد.  استراحت  ای  لحظه  و  انداخت  فرش  طبیعت  در  نشود 
اگرچه مشخص  این قبیل بسیار است و پاسخ ها  از  چراهایی 
شود. می  دیده  شان  اطراف  در  بهت  از  ای  هاله  اما   هستند، 

به امید روزی که انسان به اجبار یک ویروس میکرومتری در 
رها  که  کند  درک  اما  کند،  استفاده  طبیعت  از  و  نماند  خانه 
به چشم  آن  دود  و  است  امانت  در  خیانت  نوعی  زباله  کردن 

فرزندان ما می رود.

به قلم 
محمد فتح نجات


