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دین دیهان (راست) و کارا دلهوینه در پوسترفیلم «والریین و شهر هزار سیاره»

جیسن بلوم هنوز از اوضاع تیره سیاهپوستان بیمناک است

بلوم :ظلم به سیاهان ادامه دارد

اتفاقی غریب برای یک فعال اجتماعی

«نفریــن اللورونــا» عنوان فیلم تازهای با کارگردانی مایکل چاوز اســت که از
 30فروردیــن  1398در ســطح جهان اکــران عمومی میشــود و درباره یک
فعــال امــور اجتماعــی بــا بازی لینــدا کاردلینی اســت کــه در زمــان تحقیق
پیرامون خانوادهای که پرونده کارهایشــان بهوی ســپرده شــده ،تشــابههای
زیاد و شــک برانگیــزی را بین کارهای آنان و زندگیســابق خودش مییابد.
کاراکتــر کاردلینــی در ایــن فیلم زنی اســت که از شــوهر خود طــاق گرفته و
همین مســأله اســتقالل عمل و شــهامت او را برای رویارویی با حقایق تلخ
بیشتر کرده است.شون پاتریک تامس و پاتریشا والسکز سایر بازیگران اصلی
این فیلم هستند که جیمز ون معروف تهیهکننده آن است.

محل دفنی که «زندگی» میبخشد

پوستر نسخه جدید فیلم « »Pet Semataryبراساس اندیشههای هولناک استیفن کینگ

ســالها اســت کــه داســتانهای ترســناک اســتیفن کینــگ ســلطان ادبیات
وحشت به فیلمهای پربینندهای تبدیل میشوند که هم سود تجاری بزرگی
را به وی و اســتودیوهای ســازنده آثار او میبخشــند و هم ژانر «ترســناک» و
تریلر (دلهرهآور) را به غنایی بیشــتر میرســانند و اینک نوبت نسخهای تازه
از « »Pet Semataryاســت کــه آن را کویــن کولش و دنیــس ویدمایر به طور
مشــترک کارگردانــی کردهاند و ایمی ســیمتز ،جیســن کالرک و جــان لیتگو
بازیگران اصلی آن هســتند .داســتان « »Pet Semataryدرباره مردی اســت
کــه به آرامی در مییابد یک محل دفن اجســاد حیوانــات مرده در نزدیکی
خانــه مســکونی او صاحــب ایــن توان غیــر معمول اســت که مــردگان را به
صحنه زندگی برگرداند.

فروش چشمگیر نسخه تازه «شزم»

Empire

جیســن بلوم یکــی از چهــار تهیهکننده فیلــم «کالنزمن
ک لی است و به یک رویداد
گشتی در ســیاه» که کارگردان آن اسپای 
دنیای سینما واقعــی مرتبط بــا تبعیض نــژادی در امریکا میپــردازد،
معتقــد اســت کاری که لی و گــروه منتخب وی بــرای تدوین و ارائــه این فیلم
صورت دادهاند یک کار فوقالعاده بوده و سزاوار تجلیل است.
بلوم که فیلمش کاندیدای اســکار برترین فیلم سال و چند مجسمه طالیی
دیگر شــده بود و در نهایت جایزه برترین ســناریوی اوری ژینال ســال را برد،
میگویــد :لیهدایت بازیگران فیلم کــه آدام درایور و ترنس بالنچارد را هم
شــامل میشوند ،به نحو احسن انجام داده است و اگر هنرهای متنوع او در
کار نبود ،ما نمیتوانســتیم تصویــری اینچنین توأم با صداقت از رمان ران
اســتال وورت را فراهم آوریم .آنچه اســباب تأســف من میشــود ،این است
کــه بهرغــم گذشــت  40ســال از زمان تحقــق آن واقعه و تــاش یک پلیس
سیاهپوســت برای عقبراندن کوکلس کالنهایی که سیاهان را له میکنند،
هنــوز ایــن بســاط تبعیض و ظلــم با وســعت در امریکا ادامــه دارد و دولت
فعلی این کشور نیز وقعی بر آن نمیگذارد.

دنیای ویژه لوک بسون و فیلمهای غریب و اپراهای فضاییاش

عبور از معبر فضا و زمان
گزارش
هفته

وصال روحانـي
مترجم

لوکبسونطیقریببه 30سالفیلمسازیوارائهکالتکالسیکهاییچون«آبی
بزرگ»«،نیکیتا»والبته«لئون»حیطههمکاریهایشباسایرفیلمسازانراپیوسته
افزایش بخشیده و از سناریســت و کارگردان صرف سالهای 1984تا 1995تبدیل به
تهیهکننده وسناریست آثار سینمایی دیگران طی 30سال اخیر شده و البته طی این
مــدتگاهیفیلمهایدیگریراهمباکارگردانی خــودعرضهکردهکهآخرین نمونه
پرفروش آن با نام «لوســی» با بازیاسکارلتیوهانســون در سال 2014اکرانشده
و نمونهای از موفقترین کارهای اکشــن جهان طی دهه جاری به شــمار آمده است.
بسونبع دازآنهمبیکارننشستهودرحالیکهسناریویسرشارازخونودرگیریوی
برایاولیوراستونپایهگذاری«قاتالنبالفطره»()1994وبرایسینماگراندیگریدر
فرانسه همچون پییر مورل سبب ساز سهگانه بســیار پرفروش «ربوده شده» بوده،
او با فیلم دیگری با کارگردانی خود ب ه نام «والریین و شهر هزار سیاره» هم به عرصه
بازگشتهویکباردیگرچشمهارامتوجهخودویکسوژهابتکاریتازهکردهاست.

ایــن فیلم نــه مخلــوق او و فکــرش و یک
چیــز کامــاً اوریژینــال ،بلکه اقتباســی از
یک کمیک بوک فرانســوی بــا همین نام
اســت که  50ســال پیش برای اولین بار به
روی دکهها رفت و از آن دست کارها است
که آنها را با اشــاره به فضاهای غیرعادی و
پست مدرن آن اپراهای فضایی مینامند.
مشــخصه عمده این کمیک بــوک ادغام
رؤیاهای غیرمعمول با ابزار و نشــانههای
زندگی بشــری در عصر و دورهای است که
زندگیهــا در غــرب بــا انــواع ناهنجاریها
آمیختــه و شــهرها سرشــار از آدمهایــی با
ملیتهای مختلف و فاقد وحدت رفتاری
و یگانگی فرهنگی اســت .بســون استاد در
ســاخت اینگونــه فیلمهای خــاص و ارائه
ویژگیهــای ژانــر غیــر رســمی «اپراهــای
فضایی» و نظایر آن اســت .فیلمهایی که

البتــه بــرای او نــه تجربهای تــازه بلکه یک
روال آشــنا و حتــی قدیمــی اســت و وی با
ساخت فیلم تقریباًکالسیک شده «عنصر
پنجــم» در ســال  1997آن را آغــاز کــرده و
لزوم طی مسیر در آن را بکرات به سایرین
هم تذکر داده است.
ëëبرایآشناشدنمردم
فیلم والریین و شــهر هزار ســیاره و اصوالً
«زیر ژانــر» اپراهای فضایی بــرای جامعه
امریــکای شــمالی و حتــی بخشهایــی از
اروپــا گونهای ناشــناخته اســت و چندان با
آن آشنا و یکی نیستند .بسون که برای رفع
این مشــکل و آشنا شدن مردم با این روال
کوششی همیشگی داشته است ،میگوید:
یک فیلمساز باید ابتدا به اهمیت موضوع
و اثر هنری که در دســت ساخت دارد ،فکر
کنــد و نه بــه اینکه مردم ابتدا به ســاکن به

لوک بسون ،خالق صدها ایده ناب و البته «شهر هزار سیاره»

آن چطــور مینگرنــد .گاهــی فیلمــی کــه
میســازید ،برای قاطبــه مردم غیــر قابل
لمــس اســت و زمانــی هــم رگخــواب
مردم چنان در دســت فیلمســاز است که
هنــوز فیلــم عرضه نشــده ،طرح ســاخت
قســمتهای بعــدی آن نیز ریخته شــده
است .پس از جمعبندی تمامی مسائل به
این نتیجه میرسید که مردم در درجه اول
کارهای تــازه میخواهنــد و از ایدهها و آثار
هنری تکراری گریزانند ،حتی اگر به شکلی
جذاب عرضه شده باشند .اپراهای فضایی
و آنچه تحت این نام شناخته شدهاند ،این
خصلت تازگی را دارند و همین کافی است
وحتیفیلم«لوسی»درپنجسالپیشنیز
از همین مکتب و نگرش میآمد.
ëëادغامحقیقتوفانتزی
بسون به گفته خودش از  10سالگی کمیک

بوکهــای «والرییــن» را میخوانــده و
تعقیــب میکرده اســت و میگوید چیزی
را در آنهــا لمــس کــرده کــه برای ســاختن
فیلمی از روی آن بسیار مناسب تشخیص
داد ه اســت .وی میافزایــد :مــن فیلمی را
کــه از کاراکترهــای اصلی شــامل پلیسها
و مأمــوران مخفی تشــکیل شــده اســت و
همچنین دو کاراکتر اصلی پســر و دختری
را که در متن داســتان مشــاهده میشوند،
بســیار میپســندم و انــگار از معبــر فضا و
زمــان عبــور میکننــد ،از یــک منظــر مثل
سریالهایتلویزیونیمطرحوغیرفضایی
و پلیســی -جنایــی «استارســکی و هــاچ»،
«آقا و خانم اسمیت» و «خیابانهای سان
فرانسیســکو» که جملگی محصــول دهه
 1970بودنــد ،میماننــد .حســن و ویژگــی
مهــم و مشــترک آنهــا ،آرامــش در عیــن

داشــتن انواع بالیای درونــی و تالطمهای
پنهانی است .بستگی به این دارد که چطور
و چگونه میخواهید داستان مورد نظرتان
را شرح بدهید و ادواتتان چیست .زمانی
آدمها و وسایل قصهتان یک پلیس و یک
اتومبیل ساده هســتند و زمانی همانها را
بــه دل فضا و به درون یک ســفینه منتقل
میکنید .فیلم «والریین» نمونهای از نوع
دوم اســت و ادغامی از آدمهای حقیقی با
اتفاقات فانتزی است و همه چیز طی فقط
 24ســاعت روی میدهد .بایــد ادغام الزم
را بیــن کاراکتــر مرد قصه که بــا هوش ولی
قدری متظاهر اســت و زن قصه که بســیار
ســنتگرا اســت ،برقرار میکــردم و بواقع
این چیزی اســت که در کمیــک بوکهای
والرییــن هــم آمــده اســت .اگــر بخواهم
خالصهوصریحتربگویمکاراکترهایقصه
ما کامالً انســانی و عادیاند اما فاکتورهای
دربرگیرنــده آنهــا و ســایر عناصــر قصــه
غیرعادی و همه چیز دیوانهوار و عجیب و
فوق مدرن است و جالب بودن ماجراهای
«والری ین» که در ورســیون ســینمایی آن
نیز نمود دارد ،همین تقابل و در عین حال
همراهیاست.
ëëشاغلشدناز16سالگی
بایــد پرســید بســون قصــد تدویــن کــدام
طرحهــا و فرمهــا و شــکلها را بــرای ایــن
فیلم داشــته زیــرا بعضی نمادهــای رایج
در فیلمهــای علمی -تخیلــی و بهتصویر
کشیده شده در ســری داستانهای «والری
یــن» در طــول فیلــم نمــود دارد امــا آیا او
چیزی بیش از این را نمیخواســته اســت.
بســون در ایــن بــاره میگویــد :ایــن همان
نقطه و شکل و روالی اســت که از درون آن
میآیــم و آن را باور دارم .یــادم میآید که
 10-11ســال داشتم و تازه کمیک بوکهای
ی ین که آن را فیلیپ دروییله هنرمند
والر 
فرانسوی طراحی و ارائه کرده است ،به بازار
آمــده و رونق زیادی پیدا کــرده بود و وقتی
 15ساله شدم ،نوبت به موبیوس و کمیک
استریپهای آن رسید .در  16سالگی اولین
شــغلم را بهعنوان داســتاننویس فانتزی
در یک نشــریه مطرح داستانهای کمیک
بوکیبهدستآوردم.اینهاپیشزمینههای
فرهنگیمنبودهاستواولینمحصوالت
مــارول و کمیک بوکهــای آن زودتر از 25
سالگیامبهدستمنرسید.
ëëدرپشتصحنهآواتار
چــ ه میزان تأثیرگذاری از ســوی ایــن آثار را
میتــوان روی خالقــان فیلمهای علمی-
تخیلــی دهههــای اخیر و حتی ســازندگان
«جنگ ستارگان» و «آواتار» قائل بود؟
بســون در ایــن باره اظهــار مــیدارد :بعید
اســت که قصههــای والریین هیــچ اثری
روی این افراد نگذاشته باشد و فکر میکنم
حداقل دو سه مجله آنها را دیده و خوانده
باشــند و قطعــاً ب ه خــود نهیــب زدهاند که
این سری داستانهای مصور چقدر خوب
اســت .عکس آن نیز صادق اســت .یعنی

لگزی الکساندر از مجموعههای « »Arrowو «دختر برتر» میگوید

قصد تخطئه مردان را نداریم!

از  16فروردیــن  1398اولیــن نســخه بلند ســینمایی از روی داســتان کمیک
بوکــی «شــزم» روانه ســینماهای جهان شــده و ایــن البته در صورتی اســت
که نســخههای عرضه شــده در دهههای دور  1920و  1930را که از نخســتین
کمیکاستریپهای سینمایی بودند ،نادیده بگیریم« ،شزم» جدید ساخته
دیوید اف سند برگ است و زاخاری لهوی در آن نقش شزم را بازی میکند
و ســایر بازیگران عمده فیلم ،اشــر انجل و مارک استرانگ هستند که انجل
نقش بیلی باتســون را ایفا میکند .قصه شــزم آسان و سرراست و درباره پسر
نوجوانی اســت کــه با دریافت نیروهــای عظیم ماوراءالطبیعــه تبدیل به یک
عامل مبارزهکننده با تباهیها و نجات مردم میشود .شزم در پنج روز نخست
اکرانش فروشــی چشــمگیر داشــته و در بیشاز  30کشــور صدرنشــین جدول
سودسازان شده است.

افتخارات یک کارتون «مختص همگان»

استیفن امل در نقش کاراکتر کلیدی اولیور کویین در نمایی از مجموعه  8فصلی «»Arrow

لگــزی الکســاندر کـــــــارگردان زن امریکــــایی کــه
مصاحبه
فعالیتهایش بیشــتر متمرکز بر تلویزیون اســت ،به
هفته
تازگــی فصل جدیــد ســریال تلویزیونی «دختــر برتر»
(«دختر فوقالعاده») را در شــبکه  CBSبه نمایــش درآورده و در فصلهای
پنجــم تا هشــتم ســری فیلمهای کمیــک اســتریپی « »Arrowهم شــریک
اســت و در همه حال کوشــیده اســت نوعــی مســاوات و برابــری را در کار و
وضع قهرمانان کمیک بوکی و بویژه بین زنان و مردان برقرار ســازد .بر این
اساس مطلع شدن از ایدهها و آرای این فیلمساز و سر درآوردن از خط و ربط
قسمتهای جدید این مجموعهها خالی از لطف نخواهد بود.

کریس میلر (راست) و فیل لورد استادان هنر کارتون ،یک بار دیگر به هدف زدهاند

کریس میلر و فیل لورد که استادان تولید و کارگردانی فیلمهای انیمیشن
هســتند و امســال نیز بهخاطــر ارائــه کارتون تــازه و موفق «اســپایدرمن:
به درون نظم عنکبوتی» کاندیدای اســکار برترین انیمیشــن ســال شــده
بودند و به این جایزه دست یافتند ،هفته پیش تأکید کردند هر موفقیتی
بــرای این فیلم تأکیــد بر ارزشهــای گروهی و خصوصیات و محســنات
مشــترک انســانها اســت .کریــس میلــر گفــت :باعــث افتخار اســت که
فیلمــی را روانه بازار کردهایم که بهرغم انیمیشــن بودن ،هر تماشــاگری
معترف اســت چیزی را در آن یافته که با وی مرتبط و مبتال به آن اســت.
فیــل لورد هــم اضافه کرد :حتی اســتنلی هم که مهــارت فوقالعادهای
در گرافیکهــای رایانــهای و کارهای تکنولوژیک داشــت ،قبــل از مرگش
بــا دیدن قســمتهای اولیه فیلمما بــر آن مهر تأیید زده بــود و این یک
افتخار ماندگار برای ما است.

اگر خود من در  16ســالگیام قســمت اول
«استار وارز» را ندیده و به مبحث فیلمهای
ساینس فیکشــن عالقهمند نشــده بودم،
ی ین
هیــچگاه اینک به ســراغ کاراکتــر والر 
ی ین و شــهر هزار
نمیآمدم و فیلم «والر 
ســیاره» را نمیســاختم .بواقــع کارهــای
فضایــی ولــو فانتزی جــورج لــوکاس روی
مــن اثــری بــزرگ و مانــدگار گذاشــت .در
سالهای  2007و  2008هم جیمز کامرون
مــرا به پشــت صحنــه «آواتار یــک» که در
ســال  2009عرضه شــد ،دعوت کــرد و من
همان جا چیزهای زیاد و تازهای را راجع به
فیلمسازیسبکتخیلییادگرفتم.
ëëتارانتینوازمنتعریفکرد
این تأثیرپذیری فیلمسازان از یکدیگر را تا
چه حد میتوان مثبت ارزیابی کرد؟ بسون
در این باره هم میگوید :حتی فیلمسازانی
که بــا یکدیگر مــراودهای ندارند و دوســت
نیســتند ،بــا دیــدن کارهای یکدیگــر الهام
میگیرنــد و روشهای کاری خــود را کامل
میکننــد .مــن حتی اگــر با جــورج لوکاس
و اســتیون اســپیلبرگ آشــنا نبودم و دیدار
نکرد ه بودم ،با دیدن کارهای آنان چیزهای
زیــادی را میآموختــم .دنیای خلق شــده
توســط لوکاس در سری فیلمهای «جنگ
ستارگان» فوقالعاده و برای همه نسلها
درس آمــوز اســت و حتــی حــاال کــه او این
فرانچیز ماندگار را به شرکت والتدیسنی
ســپرده ،اصــل ماجرا هنــوز از آن او اســت،
نمیدانم شــاید لوکاس هــم در مقاطعی
از ســایرین الهــام گرفته باشــد اما خودش
ســالها اســت که منبــع الهام دیگــران به
حســاب میآید .کوئن تین تــاران تینو هم
روزی بــه مــن گفــت کــه از فیلــم «لئــون»
من بســیار تأثیــر پذیرفته اســت .این اصالً
دزدیایدههــا و روشهــا نیســت ،بلکــه
جســتن دائمــی راههایــی تــازه بــرای بیان
کاملترقضایااست.
ëëدرمحاصرهتضادها
آیا بســون طرحی برای ساختن یک فیلم
دنبالهایبرایفانتزیسال2010خودیعنی
«ماجراهــای غیرعــادی ادل بالن ســک»
کــه آن هــم از یــک کمیکبوک فرانســوی
اقتباس شــده است ،ندارد؟ بســون در این
خصــوص میگویــد :بســیار دوســت دارم
این کار را انجام بدهــم و اصوالً کاراکتر اول
در این قصهها را میپســندم و او را به مادر
بزرگ ایندیانا جونز تشــبیه کردهام و البته
مشــروط به اینکه جونز اصــوالً مادر بزرگی
داشــته باشد! مشــکل اینجا اســت که این
کاراکتر بشدت فرانســوی است و این پروژه
هزینهبــر اســت و اســتودیوهای فرانســوی
چنین پولی خرج نمیکنند و هالیوودیها
که خرج میکنند ،این کاراکتر را از خودشان
و یک چیز سودآفرین برای خود نمیدانند
و میگوینــد در امریــکای شــمالی بهلحاظ
اقتصــادی جــواب نمیدهــد .من هــم در
میاناینتضادهاماندهام.
*منبعDen of Geek:

 ëëدر دو ســال اخیــر روی ســریال کمیــک
اســتریپی  Arrowکار کردیــد و امســال به
مجموعه «دختر برتر» رسیدید .آیا دومی
را بایــد محصول مســتقیم اولی دانســت
و به این نتیجه رســید کــه کار روی Arrow
مقدمــهای بــرای احــراز صالحیتتــان
جهت ســاخت فصل تازه «»SuperGirl
بوده است؟
این دو مــورد با یکدیگر بیارتباط نبوده
اســت زیرا انــدرو کرایس برگ کــه مرا برای
ســریال  Arrowاســتخدام کــرد ،بــه ســوی
مجموعــه «دختر برتر» نیز ســوق داد .آنها
گفتند از حاصل کار من در «تیر» ()Arrow
راضیاندودرنتیجهمیخواستندوقتالزم
را بــه فیلمهــای دختر برتر نیــز اختصاص

بدهم.طبعاًاینماجرااطمینانمرابهکارم
بیشترکرد.
 ëëبرای سریال « »Arrowچه تدارکهای
ویژهای را دیدید؟
 8یــا  9قســمتی از ســریال پخش شــده
بود کــه مرا بــرای کارگردانی چند قســمت
بعدی خواســتند .فرصــت تــدارک زیادی
هم نداشــتم و با کمترین وقت خودم را به
سریالرساندم.
 ëëچه چیز خاصــی در این ارتباط به شــما
کمک کــرد تا وظایفتان را در این ســریال
بهتر انجام بدهید؟
ایــن کــه مــن از قضــا و بــدون اطــاع و
پیشبینی قبلــی اکثر اپیزودهای ســریال را
دیــده بــودم ،به من کمــک کرد تــا کامالً در

فضای ســریال و قصه آن قرار گیرم و بدانم
که چه باید کرد و قضایا از چه قرار است.
 ëëدر مورد سریال «دختر برتر» چه راهی را
طی کردید؟
در این مورد باید بســیار دقیق و حساب
شــده کار میکــردم زیــرا برای طبقه و قشــر
زنــان مهم بود و هســت که مــا چه تصویر و
برداشتی را از این قهرمان زن ارائه میدهیم
و او را چگونه به تصویر میکشیم .البته قبالً
هم قهرمانان زن دیگری همچون «»Buffy
و « »Aliasدر مدیــوم تلویزیــون ظهور کرده
بودند ولی در ســالهای اخیر عرصه در این
خصوص خالی شده بود و چیز زیادی برای
عرضه کــردن نداشــتیم و بههمین ســبب
چگونگــی ترســیم «دختر برتر» به مســأله
بسیار مهم و حساسی تبدیل شده بود.
 ëëدو تجربــه قبلــی شــما در خصــوص
قهرمانــان خیالــی کمیــک بوکهــا کــه
«مجــازات کننــده» و « »Arrowبودنــد،
کاراکترهایی را در برداشــتند که بیشتر تیره
و ضــد قهرمان بودند امــا  SuperGirlیک
قهرمــان ســنتی و کامالً مثبت اســت و به
تبع آن برای شما تازگی دارد.
در مجمــوع جالبتریــن تجربــهای
اســت که در ایــن عرصه داشــتهام .وقتی

لکزی الکساندر پشت دوربین سریال « »Arrowلکزی الکساندر فرمان میدهد

یک صحنه درگیری را طراحی میکردم،
انــواع فکرهــا بــه ســرم مــیزد و جوانــب
مختلفآنرامیسنجیدموبیشازپیش
حس میکردم که مسئولیتهایم در این
خصوص فراوان است و باید از هر جهت
از عهــده مســائل موجود برآیــم .صحنه
طــوری از آب درآمــد کــه بــرای همــگان
تازگی داشت و ملیسا بنواست ایفا کننده
نقش «دختر برتر» نیز جا خورده بود زیرا
توقعاش را نداشت و او هم فکر نمیکرد
ما ســمت و ســوی برخوردهــا را به چنان
نقاطیبکشانیم.
 ëëتواناییهای مبارزهای «دختر برتر» را بر
اساس کدام عوامل و الگوها تدوین کردید
و از کدام افراد الهام گرفتید؟
احتیاجــی به الهــام گرفتن نبود زیــرا او
خــودش به اندازه کافی قدرتمند اســت .بر
طبق داســتانهای موجــود ،او قــدرت پرواز
دارد،ازتوانجسمانیفراوانیبهرهمیگیرد
و چشمهایش از نیروی لیزر برخوردارند .بر
این اســاس ما روی همین قابلیتها مانور
دادیم و اگر این کار را نمیکردیم ،قطعاً زیر
ســؤال میرفتیم و میپرســیدند چــرا ما در
مورد برخی مهارتهای وی بیتوجهی و آن
را مطرح نکردهایم.

 ëëشــما در این مجموعه (دختر برتر) یک
کاراکتر منفی جدید به نام بانشــی نقرهای
را نیــز رو کردهایــد .در ارتبــاط بــا وی چــه
توقعاتی باید داشته باشیم؟
مــرا از ارائــه توضیحــات بیشــتر در ایــن
خصوص بازداشــتهاند و دلیلشان این است
که مسائل موجود تا زمان پخش فیلم پنهان
بماند و در آن موقع بینندگان را غافلگیر کند.
حتی یک بار که من توضیحاتــی را ارائه دادم
مــرا بــه کنــاری کشــیدند و گفتند که ســکوت
اختیــار کن زیرا مردم نباید بدانند که در فیلم
چــه اتفاقاتــی رخ میدهــد .در هــر حــال در
قسمتهایکارگردانیشدهتوسطمنکاراکتر
بانشی نقرهای بهاندازه کافی ترسیم و تشریح
نشــده و در اپیزودهــای بعــدی توســط ســایر
کارگردانان بیشتر به وی پرداخته شده است.
« ëëدختر برتر» معموالً از قرار دادن ســایر
کاراکترهــای زن قصــه روبــهروی یکدیگــر
ابــا دارد و از ایــن طریــق بدنبال رســاندن
بهــرهای بــه خــودش نیســت ولــی ایــن
اندیشــه و دامی است که هر کسی احتمال
دارد به راحتی در آن بیفتد.
حتی اگر او چنین چیزی را طراحی نکند،
سایر کاراکترهای زن قصه براساس اتفاقات
داســتان رودررو میایســتند و من ایرادی در

قضیه نمیبینم .یک مشــخصه مهم این
گونهداستانهاکهمتمرکزبرکاراکترهایزن
هستند ،درگیری مکرر بین آنهاست و نباید
فــرق چندانی بین آنها و جنگ کاراکترهای
مردبایکدیگرگذاشت.
 ëëکدامیــک از هنرپیشــههای مجموعــه
«دختر برتر» موجب شگفتی شما شدند؟
شایدپیترفاچینلیبیشترازبقیهموجب
حیرت من شده باشــد .او در کار خود بسیار
عمیق اســت و به همــه چیزها فکر میکند
و بشــدت میکوشــد تا هر مســأله مرتبط با
فیلم کامل باشــد .هر نمای مرتبــط با او در
مجموعه فیلمهــای ما یــک صحنه عالی
است .در مورد ملیسا بنواست هم که نقش
دختر برتر را بازی میکند ،باید بگویم او یک
مــدل و کارآموز ســابق نمایشهــای هنری
اســت و در نتیجه به خودی خود با مســائل
و نیازها آشــنا اســت و از آمادگی جســمانی
باالییبرخورداربودهوباخصوصیاتنقش
خود کامالً همسان نشان داده است.
 ëëدر مــورد اجحــاف بــه زنــان در هالیوود
تردیــدی وجود نــدارد اما آیــا در مجموعه
 SuperGirlنشــانههایی دیدید که شــما را
به این باور برساند که این ظلم در ارتباط با
این سریال کمتر از سایر جاهاست.
بــه هرحــال بــه عنــوان مجموعــهای
کــه آرتیســت اصلــی آن یــک زن اســت و
تهیــه کنندگانــش روی بــال و پــر دادن بــه
کاراکترهای زن اصرار داشتهاند ،مقداری آن
را متفاوت با سایر آثار روز سینما و تلویزیون
در غرب مییابیم .در برخی اپیزودهای این
مجموعه مــردان فقط همراهــی کنندهاند
ولی این به معنای تالش ســازندگان فیلم
برای کوبیدن مردان نیست بلکه کوششها
در راستای عمدهتر کردن نقش زنان است
که قهرمان اصلی داســتان هــم از بین آنها
بیــرون میآیــد .بــه هرحال ایــن یک اصل
مهم در سریالها است.
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