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جایزه دارانی که جایزه دادند

اسکات :سازندگان جنگ ستارگان
آدمهای مطیع میخواهند

ریدلی اسـ ــکات کارگردان  80ساله بریتانیایی که همچنان فعال است،
هفتـ ــه پیش گفت اطمینان دارد که هرگز سـ ــاخت قسـ ــمتی از سـ ــری
فیلمهای فانتزی و معروف «جنگ سـ ــتارگان» ب ه وی سپرده نخواهد
شد .زیرا او مستقل و مقتدر است و میداند چه میخواهد و همان را نیز
عملی می کند حال آنکه والتدیسنی و لوکاس فیلمز که استودیوهای
تولیدکننده فیلمهای این فرانچیز  41سـ ــاله هسـ ــتند کارگردانهایی را
میخواهنـ ــد که به رأی آنها گردن بگذارنـ ــد و همانطور عمل کنند که
آنان میخواهند .اسـ ــکات که کارگردانی قسمت دوم «بلیدرانر» فیلم
علمی -تخیلی سـ ــال  1982خود را به دنیس ویل ه نوو کانادایی سـ ــپرد
ولی در پردازش داسـ ــتان و سناریوی این فیلم هم نقش بارزی داشته
اسـ ــت ،افزود :جای تعجب ندارد که آنها برای ساخت قسمت هشتم
«استار وارز» رایان جانسون را انتخاب کردند زیرا او و امثال وی از دنیای
فیلمهای مستقل و کم هزینه میآیند و وقتی ناگهان سکاندار یک فیلم
 200میلیون دالری میشـ ــوند چنان به ذوق میآیند که هرچه به آنها
میگویند،اطاعتمیکنند.

پیام ویژه دختر «کری فیشر»

AFP
بیلی لورد (چپ) در کنار مادر فقیدش کری فیشر (راست) در واپسین ماههای حیات فیشر

وقتی چندی پیش گفته شـــد «خط صافها» (یا «خط
افقیهـــا») فیلم بتدریج کالســـیک شـــده ســـال 1990
فیلم هفته
جوئل شوماخر در دست بازســـازی است ،خیلیها در
هالیوود پرســـیدند دیگـــر چه چیزی را بهتـــر از آن فیلم
میتوان ســـاخت که چنیـــن کوششـــی را موجه جلوه
وصال روحانـي
بدهـــد و ایرادگیران حرفـــهای نیز گفتند چـــرا ایدههای
نو در جوامع ســـینمایی غرب این قدر اندک اســـت که
استودیوها برای ارائه کارهای جدید خود مکرراً به سوی آثار قدیمی میروند.
در نهایت مشخص شـــد که «خط افقیها»ی تازه نه دنبالهای بر فیلم نخست بلکه
دوبارهســـازی آن اســـت و بدتر اینکه توقعات فنی باالیی که از آن میرفت برآورده
نشده اســـت »Flatliners« .درباره چند پزشک جوان اســـت که به هر دلیل موجه
یا غیرموجه تصمیم میگیرند با آزمایشـــی ویژه قلب خود را بـــرای دقیقهای از کار
بیندازند و به عالم مرگ بروند و ســـپس با کمک افرادی که باالی سرشـــان هستند و
بر این پروسه نظارت و مدیریت میکنند ،به صحنه حیات برگردند و به این ترتیب
طعم مرگ را بچشـــند و آن هم قبل از اینکه ثانیههای مرگ و خروج از دنیای فانی به
حدی برسد که آسیبی غیر قابل جبران بهسلولهای مغز آنان وارد کند.
بـــا توجه بـــه پیشـــرفت خیرهکننده امـــور فنـــی و جلوه های ویـــژه و ســـایر ادوات
ونرم افزارهای سینمایی توقع این بود که « »Flatlinersجدید که  3ماه از اکران آن
در سطح جهان میگذرد ،بســـیار مدرنتر و به لحاظ بصری به غایت چشمگیرتر از
نســـخهای باشد که  28سال پیش عرضه شـــده اما این چنین نشده است .شاید نیلر
آردن اوپلف اصوالً ایدهآلها و اهداف دیگری داشـــته اما این نکته محرز اســـت که
«خـــط افقی»های جدید بیـــش از آنکه به فکر باال بردن مشـــخصههای فنی و غنای
بصری خود باشـــد ،مانند فیلم اوریژینال در بند و افسون قصه خود مانده و همان را
برای کشیده شدن تماشاگران به سمت فیلم خود کافی انگاشته است.

مشخصات
فيلم
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مراسـ ــم اهدای هفتاد و پنجمین دوره جوایز معتبر سـ ــینمایی گلدن گلوب که به
تازگی در به ورلی هیلز در شهر لسآنجلس امریکا برگزار شد ،از نامداران متعددی
بهعنوان توزیعکنندگان جوایز بهر ه گرفت .در مراسـ ــمی که اجرای تلویزیونی آن با
ت مهیرز بود و سه ساعت طول کشـ ــید و از شبکه  NBCامریکا پخش مستقیم
س ــ 
شـ ــد ،امثال الیسـ ــیا ویکاندر ،شـ ــرلی مک لین ،کارول برنت ،اما واتسـ ــون ،جیکی
سـ ــیمونز ،ایمی پولی ،کریـ ــس همزوورت ،هاله بـ ــری ،پن ه لوپه کـ ــروز ،هیو گرنت،
ایزابل هوپر و سارا جسیکا پارکر به نوبت و یک ب ه یک به روی «سن» دعوت شدند
و جوایز برندگان را اهدا کردند .در میان افراد فوق ویکاندر سـ ــابقه فتح یک جایزه
گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش دوم آن را دارد و برنت  5مجسمه گلدن گلوب را
به خانه برده است و مک لین کهنهکار که  80سال سن را هم رد کرده است ،از تمام
افراد فوق فراتر رفته و شش جایزه گلدن گالب را در کلکسیون افتخارات خود دارد.
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 ëëعنوان« :خط افقیها»
 ëëمحصول :کمپانیهـــای کراس
کریک ،فری فیلمز و کلمبیا
 ëëتهیـــه کننـــدگان :الرنس مارک،

شاید اوپلف با تکیه بر جذابیت موضوع
و بازگشـــت از وادی مرگ و ورود مجدد
بهعرصـــه زندگـــی چیـــزی را بهعنـــوان
ســـاح اضافی نطلبیده اســـت و فروش
44میلیون دالری فیلم در امریکا و کانادا
و سودســـازی  53میلیـــون دالری آن در
ســـایر کشـــورها و قارهها تأییدی نســـبی
و کوچـــک بر فرضیه و طـــرز نگرش وی
به حســـاب آید اما نمیتوان این را مایه
حسرت ندانســـت که با سیاستگذاریها
ش کار انتخابـــی آردن اوپلـــف
و رو 
بهنظر میرســـد که برخی دستاوردهای
اجتماعـــی و توفیقهای در دســـترس از
این نســـخه تازه دریغ شـــده و این فیلم
به دســـت خود از رســـیدن به سطوحی
عالیتر باز مانده است.

 3-2ëëبهسودزنان
در موارد متعددی ،این نسخه بازسازی
شده با نسـ ــخه اوریژینال تفاوتهایی دارد و
یکی از آنها در زمینه تعیین بازیگران فیلم
اسـ ــت و شاید قسـ ــمتی از این تغییر بازتاب
شـ ــرایط تغییر یافته مدارس عالی پزشکی
در قیاس بـ ــا زمان تهیه فیلم اولیه باشـ ــد.
براین اساس نسبت زنان به مردان در جمع
بازیگران اصلی فیلم دوم به  2-3بهسـ ــود
زنان تغییر یافته و البته در تضاد با فیلم اول
هنرپیشههاییباریشهوتبارآسیاییهاهمدر
بینآنهامشاهدهنمیشوند.درفیلمجدید
طراح این خودکش ـ ـیهای موقتـ ــی و مرگ
طلبیهای لحظ ـ ـهای نه یک مرد بلکه یک
زن اسـ ــت و آن زن پزشـ ــکیار کورتنی نامیده
میشـ ــود و ایفای نقش او با آلن پیج است.

یکی از بازیگران کلیدی فیلم نخست و مرد
جوانی که شـ ــکوه پیروزی در این مأموریت
کمی تا قسـ ــمتی احمقانه را تبلیغ و درباره
آن سختکوشـ ــی میکرد ،کیفر سـ ــاتراند در
اوایـ ــل راه شـ ــهرتش بـ ــود اما نقـ ــش وی در
نسـ ــخه تازه به چهرهای چـ ــون جولیا رابرتز
وار سپرده شده و به زن مالیم و مهربانی که
دائماًاندوه از دست رفتگان خود را میخورد
و اگـ ــر در عملیـ ــات مرگ موقتی پزشـ ــکان
و بازگشـ ــت سریعشـ ــان به حیطـ ــه زندگی
مشـ ــارکت میکند ،با این هدف و دلخوشی
است که ببیند آیا آن افراد فوت کرده در «آن
دنیا» و زندگی بع د از مرگ ایام خوشـ ــی را
میگذرانند یا ناراضی و پشیمان اند .به کیفر
سـ ــاترلند  28سـ ــال بعد از فیلم اصلی هم
نقشی در این نسخه تازه داده شده است اما

او به کلی از شـ ــخصیتاش در فیلم اصلی
دور و یک پروفسور مو خاکستری بالنسبه پیر
و لنگان و لرزان اسـ ــت و براساس خاطرات
فیلم نخسـ ــت گمـ ــان میبرید که نقشـ ــی
حیاتی و سهمی بسیار تأثیرگذار به او سپرده
شده است.
ëëرصدواسکنمغز
پـ ــس از یکسـ ــری مقدمهچینیهـ ــا و
معرفیهـ ــای اولیه ،فیلم مـ ــا را به محلی
میبـ ــرد کـ ــه کورتنـ ــی در آن یـ ــک «انترن»
پزشکیومشغولآخرینمراحلکارآموزی
خویش است .این مکان به کلی متفاوت با
محلروشنفکرانهواتاقآذینشدهایاست
که مأموریت دیوانه وار پزشکان ماجراجو و
جوان در فیلم اصلی در آن انجام میشـ ــد
ولی بهمـ ــوازات شـ ــرایط بسـ ــیار مدرنتر و

جان چو از سری فیلمهای جدید «جنگیر» میگوید

فرار از اهریمنهای درون

جان چو (چپ) در نمایی از مجموعه تلویزیونی «جنگیر»

ســـریال جدید «جنگیر» که البته خیـــال و ادعای رقابت با
فیلم افســـانهای و ترســـناک و بشـــدت تأثیرگذار سال 1972
مصاحبه
ویلیام فردکین را ندارد ،اخیراًوارد ســـیزون دوم خود شـــده
هفته
و ایـــن بار پـــدر روحانـــی توماس اورتـــگا (با بازی النونســـو
هرهرا) و مارکـــوس کین (بن دانییلز) در تـــاش خود برای
یافتن شـــیطان دست به ســـفر زدهاند و همســـو با آن اندرو
کیم (جان چو) یک روان شـــناس کودک که یک ســـازمان بررســـی وضعیت بچههای
بیسرپرست و محتاج کمک را به را ه انداخته ،متوجه میشود که یکی از کودکان تحت
قیمومیتش توسط یک نیروی شیطانی و مقتدر و هولناک تهدید میشود .به این ترتیب
دومتخصص جنگیـــری مذکور به کمک فراخوانده میشـــوند و جان چو در مصاحبه
پیش رو درباره ترس زا بودن روند تســـخیر یک کودک توســـط شیطان و برخی مسائل
دیگر این سریال سخن میگوید و همینطور پیرامون قسمت تازهای از سری فیلمهای
تلویزیونیوسینمایی«سفرستارهای»،کهفرانچیزی 52سالهشدهاست.

reuters

 ëëآقـ ــای جان چو ،تصور نمیشـ ــد بعد از
فصل اول «جنگیر» و اتفاقات جذاب آن
چیـ ــزی را رو کنید که بـ ــا آن برابری کند اما
ظاهراًدر این کار موفق شـ ــدهاید .اینطور
نیست؟
بلـ ــه ،مـ ــن هـ ــم از ایـ ــن رونـ ــد موفق
شـ ــگفت زده ام .وقتـ ــی کاراکترهـ ــای
مارکـ ــوس و تومـ ــاس در وسـ ــط رونـ ــد
جنگیری خود به تصویر کشـ ــیده شـ ــده
و سـ ــپس وادار بـ ــه حضـ ــور در سـ ــازمان
رسـ ــیدگی به امور بچههای بیسرپرست
میشوند،بهتریننقطهآغازبرایسیزون
دوم خلق میشـ ــود .این مسـ ــائل کمک
میکند تـ ــا روند معرفی و اضافه شـ ــدن
کاراکتر من به این فصل تازه هم کامل و
پرمعناتر شود .بواقع نه فقط توضیحات
و یادآوریهای الزم در یکی دو اپیزود اول
راجع به ریشههای جنگیری در مجموعه
نخست ارائه میشـ ــود بلکه کارگردان با
ورق زدن تدریجی دفتر حیات اندیکیم
یعنی کاراکتر من ،او را قدم به قدم بیشتر
و بهتر به بینندگان معرفی میکند.
 ëëالبته داسـ ــتانها ب ه گونهای اسـ ــت که
حتی اگـ ــر فصـ ــل اول را ندیده باشـ ــید ،از

اتفاقات مجموعه فعلی سردر میآورید.
اینطورنیست؟
بـ ــرآورد درسـ ــتی داریـ ــد .از نظـ ــر من
مهمتریـ ــن و بهترین خصلت سـ ــیزون
دوم هیجان لحظه به لحظهای است که
در رونـ ــد توضیح اتفاقـ ــات خلق میکند
و بیننـ ــده دائماً از خود میپرسـ ــد رویداد
بعدی ،ارتباط این کاراکتر با آن کاراکتر کی
ییابد.
تکوینم 
 ëëچگونه و چرا به سـ ــمت ایـ ــن فصل از
سریالکشیدهشدید؟
قبـ ــل از پیشـ ــنهاد شـ ــدن حضـ ــور در
چ یک از قسمتهای
سیزون دوم من هی 
سـ ــیزون اول را ندیده بـ ــودم و اطالعی از
آن نداشـ ــتم و در نتیجه به تماشای آنها
پرداختم و با خـ ــودم گفتم چه ایدههای
خوبی .وقتی ابهامهایی درباره کاراکترم
داشـ ــتم به گفتوگو با جرهمی اسـ ــلیتر و
شـ ــون کراوچ میپرداختم و آنها موضوع
را مقداری روشـ ــن میکردند .از یک سـ ــو
بهنظر میرسـ ــید ماجرا حقیقی اسـ ــت و
ریشـ ــه در واقعیـ ــت دارد و از جانب دیگر
ب ه نظر میآمد توهم صرف اسـ ــت .البته
عالقـ ــه مفـ ــرط اسـ ــلیتر و کراوچ بـ ــه این

کارآمدتر امروز ،تمامی پزشکان وسیلهای
انگشـ ــتر وار را بر دست خویش دارند که به
آنها مجال و امکان میدهد فعالیتهای
مغز خود را در هر شـ ــرایطی رصد و اسکن
کنند و اگر عیبی در آن مییابند ،به رفع آن
همتگمارند.
ëëوقتیراهبازگشتیادشانمیرود
همراهـ ــان کورتنـ ــی در ایـ ــن مأموریت
دیوانهوار سوفیا (کرسی کلهمونز) و جیمی
(جیمـ ــز نورتـ ــون) هسـ ــتند و آنهـ ــا توافـ ــق
میکنند کورتنی را که تشـ ــنه کشف و لمس
مسـ ــائل و ویژگیهای زندگـ ــی در آن دنیا و
بواقع تجربه کردن مرگ اسـ ــت ،به سـ ــوی
این هدف رهنمون کننـ ــد و قلب او را برای
 60ثانیـ ــه ازکار بیندازنـ ــد و در پایـ ــان ایـ ــن
مقطـ ــع او را به زندگـ ــی برگرداننـ ــد .با این

س از کشتن وی (و بهتر بگوییم
حال آنها پ 
سوق دادن او به سمت مرگ موقتی مورد
نظـ ــرش) با فراموش کردن شـ ــگفتانگیز
فرمول بازگرداندن و مکانیسم احیای وی
در شرایطی بشدت بحرانی قرار میگیرند
و مجبـ ــور بـ ــه رویکرد ب ـ ـهری (دیهگـ ــو لونا)
میشوند که میتواند در آن لحظات خطیر
راه نجات را به آنها بیاموزد و این کاراکتر در
فیلم دوم جانشـ ــینی برای کوین بیکن در
فیلم اول است که یک نابغه جوان پزشکی
تلقی میشـ ــد .رقیب ری به نام مارلو (نینا
دوبـ ــرف) نیز به فاصله کمـ ــی بع د از دیده
شـ ــدن وی برای بار نخسـ ــت در فیلم از راه
میرسد و آثار وجودیاش در این مانورهای
مشترک مرگ آسا مشخص میشود.
 منبعEmpire:

اجتماع جیمز باندها در سرزمین پاپی!

Empire

 7زن امریکایی که داسـ ــتین هافمن هنرپیشه مشهور و  81ساله را متهم به تعدی
به خود در سـ ــالهای گذشته و در ایام میانسـ ــالی و جوانی خود و هافمن کردهاند،
هفته پیـ ــش از جان اولیور مجـ ــری تلویزیون و کمدین امریکایـ ــی بهخاطر مطرح
کردن این مسـ ــأله با هافمن در یک برنامـ ــه تلویزیونی و صحبت صریح بین آنها
تشـ ــکر کردند .در بیانیه آنها خطاب به اولیور آمده اسـ ــت« :این بسیار مهم است
که شـ ــما ب ه صراحت از هافمن پرس و جو کردید و اینکه به سـ ــبب فرار هافمن از
صحبـ ــت در این باره گفتوگویتان کم حاصل ماند ،ازنظر ما اهمیتی ندارد ».در
میان متهمکنندگان هافمن  5زن خود را به طور کامل معرفی کردهاند ولی دونفر
به قصد پرهیز از آبروریزی از افشـ ــای نامشان خودداری کردهاند اما شرح ما وقع و
چگونگی حمالت هافمن به خودشان را شرح دادهاند .اولیور هم گفته است :شاید
سـ ــؤاالت من ایدهآل نبوده باشد اما جوابهای هافمن هم پرت و پال بود و اسباب
تأسف شد.

 ëëمدیر فیلمبرداری :اریک کرس
 ëëتدوینگر :تام الکینز
 ëëموسیقی متن :ناتان بار
 ëëطول مدت 109 :دقیقه

مجموعه و احساس تملک و تعلقی که
به آن داشـ ــتند مثل یک بیماری واگیردار
به من نیز سرایت کرد.
 ëëچهچیزهاییدرارتباطبااینمجموعهو
خصایل کاراکتر خودتان وجود داشت که
مایل بودید به متن قصه و اتفاقات اضافه
شود؟
شـ ــاید در بحث بـ ــه تصویر کشـ ــیدن
رابطـ ــه من با اعضـ ــای خانـ ــوادهام مایل
بـ ــودم که هر چیزی به دقت و به شـ ــکلی
واقعی ترسیم شود و همه جزئیات بیاید.
حسـ ــن این قضیـ ــه این بود کـ ــه این روند
هر چه حقیقیتر میشـ ــد و تماشـ ــاگران
میتوانستند آن را باور کنند.
 ëëشـ ــما برای اکتورهای نوجـ ــوان و جوان
ایـ ــنمجموعهتبدیلبهچهـ ــرهایپدروار
شدهاید.دراینبارهچهنظریدارید؟
ابایی از آن نداشـ ــته و بواقع لذت هم
بردهام .کار کردن با این بچهها و نوجوانان
اسباب مباهات من بوده و اصوالً استفاده
از یکسـ ــری بچههـ ــای بیسرپرسـ ــت و
محتاج کمک در بطن داستان یک فیلم
یک سوژه جذاب برای همگان است .این
نکته پایههای قصـ ــه و اتفاقات آن را هم
برای تماشـ ــاگران جذابتر میسازد ،زیرا
با بچههای عادی فرق میکنند و زندگی
نامطمئنی دارند .هرچند جایشان در آن
سـ ــازمان و مدرسه رسـ ــیدگی به کودکان
بیسرپرست ناگوار و بد نیست و امکانات
الزم را دارند.
 ëëاینکه شیطان در وجود انسانها حلول
کند ،همیشه ایده ترسـ ــناکی است اما چرا
وقتیافرادتسـ ــخیرشدهازردهسنیپایین
هستند،اوضاعنگرانکنندهترمیشود؟
شیطان ظاهراً بیشـ ــترین نگاه خود را
متوجـ ــه طبقه کم سـ ــن و سـ ــال و افرادی
میکند که کمترین گناه را دارند و همین

مسـ ــأله طبعاً اسـ ــباب نگرانی در جامعه
میشود .وقتی ما بزرگساالن هدف گرفته
شـ ــویم جایی برای افسـ ــوس نیست ،زیرا
کم و بیش گناه کردهایم اما زمانی که قشر
کودک و نوجوان هدف گرفته میشود کار
چندبرابرسختترمیشود.
 ëëبدیهیاستکهمارکوسوتوماسبرای
حلماجراوکمکبیاینداماماازاینآمدن
چه توقعی باید داشـ ــته باشیم و دینامیسم
اینماجراکجاست؟
نقطـ ــه رویارویـ ــی ایـ ــن دو مـ ــرد بـ ــا
جـ ــن و اهریمـ ــن کـ ــه در پی آن هسـ ــتند،
صحنه پرشـ ــکوه و تکان دهندهای اسـ ــت.
صحنههـ ــای ایـ ــن رویـ ــداد گرفته شـ ــده و
همگی از آن راضی هستیم .بواقع میتوان
گفـ ــت بهتریـ ــن و جالبتریـ ــن قسـ ــمت
سـ ــیزون دوم بـ ــه همیـ ــن تالقـ ــی مربوط
میشود و هر کس که بهطور امتحانی آن را
دیده ،به هیجان آمده است و از آن تعریف
میکند.
 ëëآیا این نمیتوانـ ــد به معنا و مثابه همان
اهریمن درون باشد و لزوم فرار از دست آن
راتوصیهکند؟
شاید همینطور باشد و اصوالً هرگونه
تسخیر شدن روح انسانها روندی رنج آور
است .سریال ما میگوید چطور با رهایی از
این فرآیند باید به سـ ــمت سالمتی رفت.
وقتیچندقسمتسیزوندومراببینید،به
اهمیت سـ ــامتی ذهن و رها بودن از افکار
شـ ــیطانی پی خواهید برد ،بخصوص اگر
اهریمن وارد وجود یک فرد شده باشد و به
تأثیرگذاری بر ذهن فرد اکتفا نکرده باشد.
 ëëسـ ــری فیلمهـ ــای تلویزیونـ ــی «سـ ــفر
ستارهای»(درایرانبانام«پیشتازانفضا»
پخشمیشد)پسازسالهاکوچبهمدیوم
سـ ــینما اخیراً به تلویزیون هم بازگشتهاند
ولیصحبتفیلمسینماییچهارمازسری
جدید این فیلمها در میان است که تعداد
کل آثار سینمایی « »Star Trekرا از  18هم
بیشتر میکند .ظاهراًشما هم در آن سهمی
خواهیدداشت.
به طـ ــور دقیق چیـ ــزی در ایـ ــن ارتباط
نشـ ــنیدهام اما میدانم کـ ــه این مجموعه
کارها پایانناپذیر اسـ ــت و بیش از  5دهه
بعد از شروع نمایش آن همچنان زنده و
پویا است و یک عمر حداقل  50ساله دیگر
هم بر آن متصور اسـ ــت« .سفر ستارهای»
نه فقط هیجانسـ ــاز و سرگرمکننده است
بلکـ ــه در بی ـ ـشاز نیم قـ ــرن بـ ــرای آحاد
مختلف جوامع انسانی فرهنگ ساز بوده و
به زودی قسمت های بعدی آن نیز از راه
خواهدرسید.
منبعHerald Tribune:

بعـ ــد از عرضـ ــه بسـ ــیاری از فیلمهـ ــای دنبال ـ ـهای،
سینمای
2018
بیننـ ــدگان این سـ ــؤال بدیهی و قابل فهـ ــم را از یکدیگر
میکنند که آیا پس از آن آثار نخست قابل توجه لزومی
داشـ ــت که فیلمهای دوم و سـ ــوم نیز سـ ــاخته شوند و
این برای قسـ ــمت دوم «مرد پادشاه» هم که اخیراً با نام جنبی «دایره طالیی» به
نمایش درآمده و فروش قابل توجهی نیز داشته ،صدق میکند .فیلم نخست که
محصول  2015و کارگردانی شـ ــده توسط متیوون بود ،یک مأمور مخفی جیمزباند
وار را با موفقیت فراروی بینندگان قرار میداد ولی نسخه جدید به طول مدت 141
دقیقه حالت یک فیلم پیش از حد بسـ ــط یافته را دارد که هر چند تمیز و شسـ ــته و
رفته از آب درآمده اما برابری یافتن با فیلم نخسـ ــت که نام جنبی آن «سـ ــرویس
مخفی» بود و در سـ ــطح جهان  415میلیون دالر پولسـ ــازی کرد ،برایش نزدیک به
غیرممکن بوده است.
در نمای آغازین فیلم یک ماجرای تعقیب و گریز با اتومبیل به سـ ــبک و روش
«مأمور  »007به نمایش گذاشـ ــته میشـ ــود ،اما این بیش از آنکه تماشـ ــاگران را در
مسـ ــیر قصه قرار بدهد ،به یک صحنه احمقانه شبیه است .مرد خوب قصه ،اگزی
ان ویـ ــن (با بازی تارون اجرتون) نام دارد و او یک مأمور مخفی تمام عیار مجهز به
قابلیتهای رزمی است و در قسمتهای پایانی فیلم نخست هم وضعیتاش به
گونهای بود که انگار وظیفه مبارزه با خالفکاران را از هریهارت (کالین فرت) تحویل
گرفته است ولی دیری نمیپاید که سـ ــروکله هارت در فیلم دوم نیز پیدا میشود و
البته قدری دور از حالت و اقتدارش در فیلم نخست .دنیا و روند حیات در این مقطع
زمانی و در این فیلم خاص از سـ ــوی آدم بدی به نـ ــام پاپی (جولی ین مور) تهدید
میشـ ــود .پاپی رئیس یک کارتل توزیع مواد مخدر به نام دایره طالیی اسـ ــت که در
سطح جهان نفوذ و فروش زیادی دارد و کارش به حدی رسیده که رئیس جمهوری
امریـ ــکا (بروس گرین وود ،ایفاگر نقش جـ ــاناف کندی در فیلم « 13روز» محصول
 )2004را تهدیـ ــد میکند که یا روند توزیع داروهای مخدر آنها را قانونی اعالم کند یا
از صحنه زندگی حذفش خواهد کرد .پاپ در جوار عملیات شـ ــیطانی و نیات پلید
خـ ــود یک پارک تفریحی مدل دهه  1950به نام پاپیلند را هـ ــم به راه انداخته و در
آن انواع و اقسـ ــام وسـ ــایل تفریحی را تعبیه کرده و هرچیزی را که در دوران کودکی
دوست میداشته در این پارک گرد آورده است .نوازنده موسیقی محبوب او در تاالر
نمایشی این سرزمین هم کسی نیست بجز التون جان معروف که دراین فیلم نقش
خودش را بازی میکند و همان موزیسین شوریده سر و مستعد اما غیر قابل اعتماد
اسـ ــت و متیوون که کارگردان این فیلم متعلق به کمپانیهای کالودی پروداکشنز و
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جان اولیور (چپ) و مصافی نه چندان پرثمر با داستین هافمن (راست)

پیتـــر ســـافران ،مایـــک بادرمن و
رابرت میتاس
 ëëسناریست :بن ریپلی
 ëëکارگردان :نیلر آردن اوپلف

جذابیتهای بازگشت از دنیای مرگ

در دنیای آخرین روزهای قاهره

فرار هافمن از صحبت درباره اتهاماتش

بازیگران اصلی «خط افقیها»ی جدید در پسزمینهای از تصویر بازیگران عمده فیلم اوریژینال

 ëëبازیگـــران :الن پیج ،دیهگو لونا،
نینا دوبرف ،جیمز نورتون ،کرسی
کلهمونز و کیفر ساترلند.

درباره بازسازی «خط افقیها» ،فیلم کالسیک سال  1990جوئل شوماخر

بیلی لورد دختر کری فیشر هنرپیشه زن فقید هالیوود که با بازی در سری فیلمهای
«جنگ سـ ــتارگان» بسیار مشهور شد ،در نخستین سـ ــالگرد درگذشت مادرش به
شکلی ویژه از او قدردانی کرد.وی گفت :به مناسبت سالگرد فوت مادرم سفری به
شمال نروژ در منطقه اسکاندیناوی اروپا داشتم تا با پدیده نورافشانیهای شمالی
که در این موقع از سال در افق این منطقه قطبی خود نمایی میکند بیش از پیش
آشنا و همسو شوم و این اتفاق خوشبختانه افتاد .قلمی برداشتم تا روی مه باالی
سرمان بنویسم که مادر ،تا ابد دوستت دارم و او از بهشت مرا ببیند و پیام را بخواند.
شایان ذکر است که فیشر در  61سالگی براثر ایست قلبی در جریان سفر با هواپیما
جـ ــان باخت و این روزها با پخش قسـ ــمت هشـ ــتم و بسـ ــیار پرفـ ــروش فیلمهای
اسـ ــتاروارز کـ ــه آخرین فیلم اوسـ ــت ،یک بار دیگر مقابل سـ ــینما دوسـ ــتان و البته
دخترش قرار گرفته است.
شـــرکت بیگ وورد پیکچرز امریکا امتیاز پخش یک فیلم ســـاخته
شده توسط تام الســـید مصری به نام «آخرین روزهای شهر» را در
سطح امریکای شمالی خریداری کرده است .این فیلم که تهیه آن
از ســـال  2011و در بدو تکویـــن انقالب مصر و روی کار آمدن محمد
مرســـی اسالمگرا در این کشور آغاز شـــد ولی کامل شدن آن تا سال
 2016به درازا انجامید .نشـــانگر تالشهای یک کارگردان اســـت که
میکوشد فضای شـــهر قاهره در آن سالهای سخت و پربرخورد و
جریان محاکمه حسنیمبارک و قدرت گرفتن مرسی و سپس خلع
و بازداشـــت وی را به تصویر بکشـــد و نشان بدهد که چطور فضای
قاهـــره و گرایشهـــای موجود در آن طی  6ســـال اخیر دائماً تغییر
یافت و محیط پیرامونی مردم هر ســـال به شکلی متفاوت درآمد.
تامالســـید در این فیلم نخســـتین مرتبه کارگردانـــیاش را تجربه
کرده است اما فیلم در جشنواره سال پیش برلین جایزه موسوم به
کالیگاری را گرفت و در چند جشنواره دیگر هم تحسین شد.
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فاکـ ــس را هم بر عهده دارد ،مجموع ـ ـهای از ترانههای عمر  50سـ ــاله هنری التون
جان را هم روی فیلم و در مسـ ــیر قصه برای بینندگان پخش میکند تا خاطره ساز
شـ ــوند .متیوون که سناریوی این فیلم را به اتفاق دوست و همکار قدیمیاش جین
گولدمن و براسـ ــاس کتاب ُرمان «سرویس مخفی» نوشته مارک میالر و دیو گیبونز
نگاشته است ،تا توانسته فضای جیمزباندی و جاسوسبازی را به این فیلم بخشیده
است .کاراکترهای بریتانیایی به دو دسته کلی سطح باالها و سطح پایینها تقسیم
میشـ ــوند ولی کاراکترهای منفی قصه اغلب امریکاییاند و در فیلم نخسـ ــت هم
ساموئل ال جکسون نماینده ارشد آن جمع بود .این قصهای است که اگر سازندگان
«مرد پادشاه» بخواهند ،به فرانچیزی دیرپا – البته نه بهطول مدت « -»007تبدیل
خواهدشد و این جمع ناهمگون آماده است تا دور جهان را بگردد و برای توزیع مواد
مخدر هر مانعی را از پیش رو بردارد و اگزی انوین برای تقابل با آن به قسمتهای
بعدی این فیلم بشدت محتاج است!
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