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فیلم هفته

این است کارآگاه پیکاچو!

نفوذ پوکمونها به بازار امریکا

سفر به نپتون برای یافتن پدر

« »Ad Astraنام فیلم تازهای است که جیمز گری ساخته و از  6خرداد  1398در
امریکای شـــمالی و اروپا و از  15خرداد در سایر نقاط جهان به نمایش درمیآید
و به گونهای یادآور «بین ســـتارهای» فیلم فضایی طوالنی سال  2014کریستوفر
نوالن اســـت .در این فیلم یک مهندس صنایع (با بـــازی برادپیت معروف) با
کمک مقامهای مســـئول و سران ناسا دست به ســـفری بزرگ و طوالنی در دل
فضا میزند تا پدرش را که  20سال پیش در سفری یک سویه و با مقاصد علمی
راهی سیاره نپتون شد و طبعاًدیگر بازنگشت ،پیدا کند .سایر بازیگران اصلی این
فیلم تازه تامی لی جونز ،روت نگا و دانلد ساترلند هستند و گری که پیشتر کارهای
فانتزیتری مثل «شهر گمشـــده اُز» را ســـاخته ،با پردازش خوب «»Ad Astra
نشان داده با موضوعات جدیتر نیز برخوردی موفق دارد.

به دنبال یک گمشده در لسآنجلس

اندرو گارفیلد(راست) در نمایی از «زیر دریاچه نقرهای»

«زیـ ــر دریاچـ ــه نقرهای» عنـ ــوان فیلم تازهای اسـ ــت کـ ــه دیوید رابـ ــرت میچل
کارگـ ــردان امریکایـ ــی راهی بازار کـ ــرده و از بازی اندرو گارفیلـ ــد ،رایلی کئوگ و
توفر گریس در نقشهای اصلی بهره میگیرد و میچل در سـ ــال  2015با فیلم
ترسناک و کم هزینه « »IT followsبه موفقیت زیادی رسید و در فیلم دومش
نیز یک تم مرموز را دستمایه کارش قرار داده است .گارفیلد که در قسمتهای
چهارم و پنجم فرانچیز اسـ ــپایدرمن نقش اصلی را بازی کرده ،در این فیلم در
قالب مردی جوان ظاهر میشـ ــود که تمامی سطح شهر لسآنجلس امریکا را
میگـ ــردد تا زنـ ــی را دوباره مالقات کند که دیداری کوتاه با وی داشـ ــته اما بعداً
ناپدید شـ ــده اسـ ــت .این فیلم از اواسـ ــط  2018آماده پخش بـ ــوده اما میچل و
اسـ ــتودیوی مربوطه نمایش آن را به تأخیر انداختند تا در زمانی مناس ـ ـبتر و
فارغ از رقبایی قوی در گیشهها خودنمایی کند.

ماجراجویی تازه دوگ لیمن

رویارویی مردان قدرتمند زمین با مریخی دیوانه

اجتماع قهرمانان کمیک استریپی برای «اونجرز» تازه

در راه بـ ــودن قسـ ــمت چهـ ــارم اونجـ ــرز (یـ ــا انتقامجویـ ــان) کـ ــه از موفقترین
کمیکاسـ ــتریپها و یکـ ــی از فیلمهـ ــای ترکیبـ ــی (دارای قهرمانـ ــان متعـ ــدد)
اسـ ــت ،هیجـ ــان زیادی را در جامعه سـ ــینما ایجـ ــاد کرده و این درحالی اسـ ــت
که تهیهکنندگان برای نشـ ــان دادن طیف وسـ ــیع شـ ــمول و میـ ــزان تأثیرگذاری
 Avengersدر تیـ ــزر تبلیغاتی و آنونسهای فیلم در سـ ــتون مربوط به معرفی
هنرپیش ـ ـهها از کلمـ ــه جالـ ــب «همـ ــگان» برای معرفـ ــی و توصیف آنها سـ ــود
جسـ ــتهاند تا بگویند هر قهرمان کمیک بوکی موجـ ــود و متصور را میتوانید در
این فیلم مالقـ ــات کنید که البته اینچنین نیسـ ــت! کارگردانی این فیلم که نام
جنبی و کامل کننده آن «بازی پایانی» است توسط جو روسو و آنتونی روسو دو
برادر هنرمند صورت پذیرفته و در داسـ ــتان آنان شـ ــاهد ادامه تقابل قویترین
مردان کره خاکی با تانوز هسـ ــتیم که او را مریخی دیوانه نامیدهاند و شروع این
سـ ــتیز در قسمت سوم اونجرز که «جنگ بینهایت» هم نام داشت ،به تصویر
کشـ ــیده شـ ــده بود .این را هم بدانید که اضافه بر خیـ ــل قهرمانان قبلی حاضر
در اونجرز سر و کله هاوک آی و مرد مورچهای هم در این فیلم پیدا میشود.

راب مارشـــال در زمینه کارهای موزیکال یکی از پیشـــروترین مـــردان هالیوود در دو
دهه اخیر بوده اســـت« .شـــیکاگو»ی او جوایز اصلی اســـکار ســـال  2003را ربود و
«بـــهدرون جنگل» وی نیز فقط بوی اســـتادی او را در این ژانر مـــیداد و در زمانهای
که موزیکالســـازهای هالیوود رو به قحطی و انقراض رفته و از ورود دیمیین چازل
جوان خالق «الاللند» به صحنه اســـتقبال کردهاند ،آدمی مثل مارشـــال میتواند
«باب فاسی» وار سینمای موزیکال را بهسوی ساحل نجات رهنمون سازد و کارهایی
را ارائه بدهد که سایر هنرمندان موزیکالســـاز از انجام آن بازماندهاند .با این حال
پروژه اخیر راب مارشـــال که بیش از سه ســـال وقت وی را گرفت ،او را با مأموریتی
رودررو ســـاخت که کمتر مـــرد عاقلی درهالیـــوود مســـئولیت آن را میپذیرفت.
مارشال پذیرفت بازسازی «مری پاپینز» یکی از محبوبترین موزیکالهای تاریخ
سینما را صورت دهد و بواقع دنبالهای را بر آن فیلم کالسیک که در سال 1964خوش
درخشـــید ،بســـازد که همگان معتقد بودهاند به هیچوجه قابل کپیبرداری و ادامه
دادن نیست .محبوبیت «مری پاپینز» اوریژینال به حدی است که والتدیسنی
بهرغم ســـاخت صدها و صدها فیلم طی عمر تقریباً  100ساله این استودیو همواره
از آن بهعنوان یکـــی از  10محبوب اول این کمپانی از منظر هـــواداران یاد میکند و
معترف اســـت که بهرغم توفیق پایانناپذیر کارتونهایش کمتـــر فیلم دیگری در
زمینه و ژانرهای دیگر توانستهاســـت همان تأثیری را در دیســـنی و جامعه جهانی
موزیکال بهجای بگذارد که پاپینز بر جای نهاده اســـت.با این حال مارشال خم به
ابرو نیاورد و با انرژی فراوانی به تهیه نســـخه تازه «مری پاپینز» مشغول شد و حتی
آنجال النزبری که اینک  93ســـال سن دارد و با وجود این یک موتور محرک است و
در سال  1964در ورســـیون اصلی نیز با شور بیپایان خود سکانس پایانی را به آتش
کشیده بود ،یکبار دیگر به صحنه آمده است تا توانمندیهای خود را نشان بدهد.
حاصل کار ،نشانگر شور و عشقی است که صرف ساخت این فیلم تازه شده است
و اینکه سازندگان این فیلم به ورسیون اوریژینال هم عالقه چشمگیری داشتهاند.

ی پاپینز جدید و بچههای تحت تربیت وی
امیلی بالنت در قالب مر 

درباره «مری پاپینز بازمیگردد» ،ساخته راب مارشال

هنر جادوگری با سادهترین ادوات

از امیلی بالنت که از مطرحترین بازیگران
زن هالیـ ــوود ظـ ــرف  10سـ ــال اخیـ ــر بوده
خواسته شده که سـ ــختترین کار ممکن
را صـ ــورت بدهد و آن فـ ــرو رفتن در نقش
اصلـ ــی زن فیلم و بواقع تبدیل شـ ــدن به
مری پاپینز بوده و کیست که نداند جولی
انـ ــدروز  55سـ ــال قبل ای ـ ـنکار را بهقدری
کامل و قوی انجام دادهبود که رسـ ــیدن به
حد و حـ ــدود وی و تکرار بـ ــازی و نمایش
وی بسـ ــیار سخت مینماید ولی بالنت از
اینکار دشوار نهراسـ ــیده و وظیفه سخت
خود را بهخوبی انجام داده اسـ ــت .نقش
اول مرد فیلم نیز با لیـ ــن مانوئل میراندا
اسـ ــت که در مجموعـ ــه «هیلتـ ــون» هم
نقـ ــش اول را بـ ــازی کـ ــرده و هـ ــم از خالق
و پایهگـ ــذاران قصـ ــه بـ ــوده اسـ ــت .او را در
ورسـ ــیون جدید جـ ــک چرا غ روش ـ ـنکن
صـ ــدا میزنند و این ب ه جانشـ ــینی کاراکتر
اول مـ ــرد فیلم نخسـ ــت اسـ ــت که نقش
وی را دی ـ ـکون دایک ایفا میکرد و در آن
ورسیون برت شیروانی درست کن نامیده
میشد .البته راب مارشال برای اینکه ون
دایک نیز بیکار نماند و در  91سـ ــالگی هم

سهمی در دوبارهسازی مری پاپینز داشته
باشد ،از وی خواسته است نقشی متفاوت
و تـ ــازه را تجربـ ــه کند و بـ ــا حضورش خط
ارتباطی دو فیلم را پر رنگتر کند و وی نیز
پذیرفتهاست.
ëëسختیهایفراوانکار
ایـ ــن که این نسـ ــخه تـ ــازه در قیـ ــاس با
ورسیون اوریژینال که یک کار محونشدنی
اسـ ــت ،چقدر مانـ ــدگاری خواهد داشـ ــت،
مسألهای است که باید صبر کرد و در درازای
خ آن را یافت امـ ــا هم اینک نیز
زمان پاس ـ ـ 
میتوان از البالی حرفههای راب مارشـ ــال
به سـ ــختیهای فـ ــراوان بازسـ ــازی یک کار
بسیار خوب پیبرد .جالبتر اینکه مارشال
میگویدوقتیفقطچهارسالداشت،فیلم
اصلـ ــی و اولیه را در یک تماشـ ــاخانه پایین
شـ ــهری در پیتسـ ــبورگ امریکا دیده است.
وی میافزاید :ما عادت داشـ ــتیم وقتی به
سـ ــینما میرویم ،لباسهای نـ ــوی خود را
بپوشـ ــیم و شـ ــک و پیک کنیم و برای مری
پاپینز نیز همین روال را رعایت کردیم .شب
خاص و بزرگـ ــی بود و همهچیز فوقالعاده
بـ ــود .مارشـ ــال بواقـ ــع معتقد اسـ ــت مری

پاپینـ ــز در درازای زمان تأثیـ ــری را بر مردم
گذاشته اسـ ــت که فقط کالسیکهای زمان
از عهده آن برآمدهاند .وی اظهار میدارد:
یـ ــک بخـ ــش کارتونـ ــی فیلـ ــم اوریژینـ ــال
چیزی بود که سبب میشـ ــد کار بسیار تازه
و ابتـ ــکاری بهنظر برسـ ــد و من نیز مصمم
بودم که همان تکه کارتونی را که براسـ ــاس
مقتضای زمان و فقـ ــدان امکانات رایانهای
ت نقاشی میشد ،با
چشمگیر فعلی با دس 
همان روش تهیه و به فیلم ضمیمه کنم.
چیزهـ ــای بنیادیـ ــن زیـ ــادی در بطن فیلم
اصلی وجود داشـ ــت که من میخواسـ ــتم
در نسـ ــخه دوم نیز تکرار و ارائه شـ ــود و فکر
میکنم ب ه معنای فلسفه وجودی این فیلم
و از بنیادهای آن است.
ëëنوعیجادو
از همه جالبتر و جذابتر خود کاراکتر
اصلـ ــی یعنی مری پاپینز اسـ ــت که ابعاد
مختلف و وسـ ــیع آن را نمیتوان بدرستی
توصیف و بیان کرد .مارشـ ــال میگوید :او
نوعی جادو را به داسـ ــتان فیلم میافزاید
و بر سـ ــایر کاراکترها و همچنین بینندگان
فیلم اثری سحرکننده دارد .پاپینز بهرغم

همـ ــه کمکهـ ــای بزرگـ ــش به ایـ ــن و آن
منکـ ــر اثر وجودی مهم خـ ــود و کارهایش
و حتـ ــی نفیکننده این موضـ ــوع واقعی و
خدشهناپذیر است که این کارها و کمکها
را سـ ــاماندهی و انجام داده اسـ ــت .او یک
روح در پرواز و آزاده اسـ ــت و تشابه زیادی
با پ ـ ـیال تراورز دارد که سـ ــالها پیش این
داسـ ــتان کالسیک را نوشـ ــت .میدانم که
تـ ــراورز هم پـ ــس از خلق ایـ ــن ماجراهای
شـ ــیرین و مثبت از صحنه محو میشد تا
مردم از آن لذت ببرند و با فیلم و داستان
وی زندگی کننـ ــد .از همه مهمتـ ــر در دل
وتار و پود «مریپاپینز» توان تبدیل کردن
عادیتریـ ــن چیزها بـ ــه ویژهتریـ ــن و غیر
معمولترین اتفاقات است و به قول راب
مارشـ ــال چطور میتوان از یک قدم زدن
سـ ــاده در پارک هم ماجرایی جادوکننده
یافـ ــت .بواقع مـ ــری پاپینـ ــز میخواهد از
زندگیهای عادی نیز یـ ــک چیز جادویی
بسـ ــازد و اگر کتابهای خوب و فیلمهای
تأثیرگـ ــذار در کار خود موفقاند به سـ ــبب
لحاظ کـ ــردن همیـ ــن واقعیـ ــت و تأمین
همین نیاز است.

ëëدرقالببزرگساالن
البته موضوع اصلی و معنای بنیادین
مـ ــری پاپینـ ــز هـ ــم یـ ــک چیـ ــز رؤیایـ ــی و
فرآیندی سـ ــحرگونه و فراتر از کششهای
انسانی اسـ ــت .در این داستان یک پرستار
سرسـ ــخت و جادویی از آسـ ــمان بهزمین
میآیـ ــد تـ ــا بـ ــه خانـ ــواده بنکـ ــس و بویژه
کودکان آنها که در خیابان چریتریلین
در گوش ـ ـهای از شـ ــهر نیویورک ساکناند،
یاری برسـ ــاند .دیگر واقعیـ ــت مهم و دور
از نظر ماند ه این اسـ ــت که تـ ــراورز نه یک
رمان بلکه  8کتـ ــاب پیرامون این مخلوق
محبوب خود نوشت و پس از دیدن فیلم
اول بهرغـ ــم راضـ ــی بـ ــودن از کیفیت آن
مایـ ــل نبود که هیچ کار دیگری براسـ ــاس
آن سلسـ ــله داسـ ــتانها سـ ــاخته و عرضه
شود .ورسیون فعلی هم که ابتدا قرار بود
اواخر پاییز  2017اکران شـ ــود اما یک سال
در آن تأخیـ ــر افتـ ــاد و در پنـ ــج ماهی که از
اکـ ــران آن در جهـ ــان میگـ ــذرد ،بیـ ــش از
 400میلیون دالر سودسـ ــازی کرده ،لزوماً
براساس هیچیک از هفت داستان تبعی و
کتابهای بعدی نیست که تراورز بهعنوان

دنبالهای بر فیلم اول نوشـ ــت و شاید یک
جمعبنـ ــدی کلی ولی با ایجـ ــاد تغییراتی
در داسـ ــتان و سـ ــن و شـ ــرایط کاراکترها و
ل کردن بعضی شخصیتها در
بزرگسـ ــا 
قیاس با کتاب اولیه است ،در این ورسیون
پاپینـ ــز بازمیگـ ــردد تا به جیـ ــن و مایکل
بنکس که دیگر نوجوان نیسـ ــتند و به مرد
و زنی بزرگسال تبدیل شدهاند ،کمک کند
و آنها با مشـ ــکالت زندگـ ــی در این مقطع
سنی سخت بهتر کنار بیایند و در یک لندن
افسرده شـ ــده بر اثر فشارهای اقتصادی و
رویکردهای سیاسـ ــی بهتر نفس بکشند.
در این ارتباط پاپینز بر زندگی سـ ــه فرزند
مایکل که ایفای نقش او با بن ویشاسـ ــت
نظارت میکند و در ایـ ــن راه از باری جک
چراغ روشـ ــن کن که پیشـ ــتر هـ ــم از او یاد
کردیم ،بهره میجوید .او در این راه بچهها
را به سفرهایی شگفتانگیز میبرد و حتی
سبب میشـ ــود این خانواده که در آستانه
از دسـ ــت دادن منزل خود قرار دارند ،این
مایملـ ــک مهـ ــم را حفظ و وابسـ ــتگی به
یکدیگر را از نو حس و تجربه کنند.
منبعGuardian :

رابرت رودریگز از سینمای ویژهاش و ایدههای پرشور خود میگوید

چیزی مثل رفتن به جهنم
رابرت رودریگز  51ساله متولد شهر ســـن آنتونیو در ایالت
مصاحبه
تگزاس امریکا اســـت و همان جا نیز مدرک تحصیلیاش
هــــفته
را که فوق لیســـانس ارتباطات اســـت گرفته امـــا وی فرزند
دو مهاجر مکزیکی و بواقع نیز مکزیکی است و ســـالها پیش از آنکه مثلث نوابغ
مکزیکی مشـــتمل بر ایناریتو ،کوارون و دل تورو هالیوود را به آتش بکشند و جوایز
اســـکار دهه جاری را درو کنند ،مکزیک را در ســـینمای امریـــکا و کل جهان پرآوازه
کرده بـــود .رودریگز البته نگاه و رویکردی به کلی متفاوت با ســـه غـــول فوق دارد و
تجاریسازی و تســـخیر گیشـــهها هدف و تخصص او طی  3دهه فیلمسازی بوده و
از همان جوانی با افســـانههای پرتحرک و رؤیایی خود بســـیاری از مردم را در غرب
شیفته فرهنگ مکزیک کرده اســـت .اولین فیلم بلند او به نام « »El Mariachiدر
ســـال  1992چنان موفق بود که او آن را آغاز یک تریلوژی تلقی و دو قسمت بعدی
آن را هم با نامهای «دســـپرادو» و «روزی روزگاری در مکزیک» تهیه و عرضه کرد و
دومی (دســـپرادو) با بازی آنتونی باندراس اســـپانیایی در نقش اصلی مرد و سلما
هایک مکزیکـــی در نقش اصلـــی زن تبدیل به یکـــی از پرطرفدارتریـــن فیلمهای
سال عرضهاش ( )1994شد .از توفیق «ال ماریاچی» همین بس که تهیهاش فقط
هفت هـــزار دالر آب خورده اما بیـــش از دو میلیون دالر به دســـت آورد و با چنین
پشتوانهها و اسناد مسلم موفقیت بود که استودیوهای هالیوود چراغ سبز را مقابل
پروژهها و درخواســـتهای بعدی او گشـــودند .به این ترتیب رودریگز از «غروب تا
طلوع» را که سرشـــار از اکشـــن و اتفاقات عجیب بود ،در ســـال  1996به نمایش در
آورد و  20ســـال بعد یک مجموعه تلویزیونـــی هم از آن تهیه کرد که در ســـه فصل
پخش شـــد .رودریگز که برخالف دل تورو نه دچار اوهام علمی و در تضاد با کوارون
نه دغدغهمند گذشته پر حسرت خود و آبا و اجدادش است ،در سال  2005با «شهر
گناه» «فیلم نوار»مدرنودلهرهآور خودبازهم خبرسازشدودرسال 2014دنبالهای
هم بر آن ســـاخت و هر دوی این فیلمها از یک رمان مصور و تقریباًکمیک بوکی با
همین نام نشـــأت میگرفت .پیش و پـــس از آن رودریگز که رگ خواب بینندههای
تنوع طلب را در غرب بخوبی به دســـت آورده اســـت ،فیلمهای عمدتاً پرفروش
دیگری مانند سه گانه «بچههای جاســـوس»« ،ماجراهای شارک بوی و الداگرل»
و «ماچت» را نیز ســـاخته و اخیراً «الیتا :فرشـــته مبارزه» را روانه بـــازار کرده که از
پرفروشترین فیلمهای دوماه اخیر جهان (اسفند  97و فروردین  )98بوده است.
سوابق همکاریهای چند باره رودریگز با همتای امریکاییاش کوئنتین تارانتینو که
مثل او استاد در خلق موقعیتهای غیرمنتظره و به روز کردن نشانههای پرطرفدار
فرهنگیگذشتهاستازاینحکایتمیکندکهرودریگزمردماجراهایفوقالعاده
ت بازیهای پرهیجان اســـت و بدین روی جای دارد سه دهه بعد از هجوم
و آرتیس 
ایدههای او به هنر سینما و اشاعه آن به همگنانش پایههای توفیق او از زبان خودش
کند و کاو و بیان شـــود .بخصوص که او فیلم تازهای به نـــام «قرمز  »11را که یک کار
دیگـــر از ژانر تریلـــر (دلهرهآور) و به نوعـــی مرتبط با «ال ماریاچی» اســـت عرضه
کرده است.
 ëëآقـ ــای رودریگز ،شـ ــنیدهایم که شـ ــما و
فرزندانتـ ــان اخیراً بـ ــرای اولین بار فیلم
«از غـ ــروب تـ ــا طلـ ــوع» را کنـ ــار یکدیگر
دیدهاید 23 .سـ ــال بعد از تولید این فیلم
به آن چگونه نگاه میکنید؟
بچـ ــه هایـ ــم بـ ــرای اولین بار بـ ــود که

این فیلم را میدیدند و بسـ ــیار هم لذت
بردند .صحنههایی که مردم طی تمامی
این سـ ــالها پیوسـ ــته درباره آن صحبت
میکنند ،انـ ــگار تمامی فیلم را تشـ ــکیل
میدهند .خـ ــود من نیز که سـ ــالها این
فیلـ ــم را روی پردههـ ــای بـ ــزرگ ندیـ ــده

Screen International

دوگ لیمن که اسـ ــتاد در سـ ــاخت فیلمهـ ــای علمی – تخیلی توأم با اکشـ ــن و
اتفاقات بزرگ و جذاب اسـ ــت ،در جدیدترین مانور خود فیلم «آشوبها از راه
میرسـ ــند» (یا «آشوبها گام برمیدارند») را رو کرده است که اقتباسی از روی
یک کتاب رمان با سوژهای مشابه است و جامعهای را در آیندهای موهوم نشان
میدهد که در آن مردی حاضر در سـ ــیارهای دیگر با این باور زیست میکند که
ریشـ ــه زنان بر اثر یک ویروس کشـ ــنده مسری زده شـ ــده و دیگر طیف زنان در
جهان هسـ ــتی وجود ندارد اما روزی چشم باز میکند و زن مرموزی را مالقات
میکند که نه فقط نافی این فرضیه اسـ ــت بلکه سایر رازهای زیستی این سیاره
را بـ ــا خود حمل میکنـ ــد .تام هالند ،دیـ ــزی ریدلی ،مدز میکلسـ ــن ،دیمیین
بیچیر ،دیوید اویهلوو و سینتیا اریوو بازیگران این فیلم هستند و لیمن که پیشتر
«لبه فردا» و «سـ ــاخت امریکا» را با شرکت تام کروز ساخته ،حاال بدون حضور
وی نیز نمره قبولی در کارش گرفته است.

روزنامه نگار

مشخصات
فــــــيلم

premiere

گشــــتي
راب لترمن معتقد است که «کارآگاه پیکاچو» که دنبالهای
در دنیای
بر فیلمهای پوکمون اســـت ،از موفقترین فیلمهای بهار
سينما
امســـال خواهد بود زیرا بر بســـتر و مقدمهســـازی مناسبی
هموار و اســـتوار شـــده اســـت .پوکمون البته در شرق آســـیا بازار داغی داشته اما
اولین باری است که به طور جدی میکوشد با تکیه بر کارآگاه پیکاچو بر بازارهای
امریکایـــی هم اثر مطلوب بگذارد .هرچه هســـت ،با فیلمی طرف هســـتیم که
ادغامی از کارتون و بازیگران زنده اســـت و براساس یک بازی ویدیویی با همین
نام ســـاخته شده است .رایان رینولدز صدای پیکاچو را در این فیلم تأمین کرده
ولی گفته میشود تنها دیالوگ او فریاد کردن مکرر نام خود است ،دیگر بازیگران
و صداپیشـــههای عمده این فیلم که از  22اردیبهشـــت در سطح جهان پخش
میشود ،جاستیس اسمیت و سوکی واترهاوس هستند.

وصال روحانـي

 ëëعنوان« :مریپاپینز بازمیگردد»
 ëëمحصول :کمپانیهای والتدیسنی و لوکامار پروداکشنز
 ëëتهیهکنندگان :جان دی لوکا و مارک پالت
 ëëسناریو :دیوید مگی ،بر اساس داستانی از خود او و راب مارشال و
اقتباس از رمان «مری پاپینز» نوشته پیال تراورز
 ëëکارگردان :راب مارشال

 ëëمدیر فیلمبرداری :دیون بیبی /تدوینگر :وایات اسمیت
 ëëموسیقی متن :مارک شیمن
 ëëطول مدت 130 :دقیقه
 ëëبازیگـ ــران :امیلـ ــی بالنـ ــت ،لیـ ــن مانوئل میرانـ ــدا ،بن ویشـ ــا ،امیلی
مورتیمر ،جولی والترز ،دیک ون دایک ،آنجال النزبری ،پیکس ـ ـیدیویس،
کالین فرت ،دیوید وارنر ،جیم نورتون و جرهمی سوییفت.

مردان خطرناک و ماجراجوی «ال ماریاچی» ()1992

رابرت رودریگز (راست) هیچگاه یک کارگردان عادی نبوده است

بـ ــودم ،از این فرصت بیشـ ــترین بهره را
گرفتم و بـ ــه آرامی دریافتم چرا یک ربع
قرن پیش این انتخابها را داشـ ــته و این
کاراکترها را خلق کردهام و رفتارهایشان
از کجـ ــا میآیـ ــد .چـ ــرا این تبهـ ــکاران به
آنجـ ــا میرونـ ــد کـ ــه در فیلـ ــم میبینیم.
کاراکترهای پیچ و ال ری در این فیلم که
به شـ ــهرت زیادی رسیدهاند ،نمونههای
این رفتار هستند .وقتی آنها و کارهایشان
را میبینید ،میفهمید که چرا هیچ کس
حاضر نیسـ ــت به آن سـ ــمت و سو برود.
چیزی مثل رفتن به جهنم است.
 ëëکارهـ ــای شـ ــما در راه سـ ــاختن برخی
فیلمهایتـ ــان کـ ــم از جهنـ ــم نیسـ ــت و
مصداق روشن آن است.
بلـ ــه ،میگوینـ ــد رابـ ــرت رودریگز 27
سـ ــال پیش پول  -ولو انـ ــدک -الزم برای
سـ ــاخت «ال ماریاچی» را بـ ــا اجاره دادن
بدن خود به پزشـ ــکان بـ ــرای انجام دادن
برخـ ــی تس ـ ـتهای پزشـ ــکی مـ ــورد نظر
آنـ ــان روی آن فراهـ ــم آورده و مـ ــن تأیید
میکنم .من با دوستانم شرط بسته بودم
که ایـ ــن کار را خواهم کرد تا فیلم را طبق
دلخواه خود روی نوارهای  35میلیمتری
و بـ ــه زبان اسـ ــپانیایی بسـ ــازم .مـ ــن بعداً
در یـ ــک کتـ ــاب مرتبط بـ ــا نحوههای کارم
کـ ــه نـ ــام آن را «شورشـ ــی بـ ــدون گـ ــروه»
گذاشـ ــتم ایـ ــن روالها را توضیـ ــح دادم و
همه اینها مقدمهای شـ ــد بـ ــر رویکرد من

به سیسـ ــتم دیجیتال که اولین سـ ــالهای
به کارگیـ ــریاش در فیلمهای سـ ــینمایی
را سـ ــپری میکرد .قصد تعریـ ــف از خود
را نـ ــدارم امـ ــا مـ ــن از اولین سـ ــینماگران
نامـ ــدار شـ ــاغل در هالیـ ــوود بـ ــودم که به
روش دیجیتال متوسل و روی آن متمرکز
شـ ــدم و ایـ ــن جـ ــور چیزهـ ــا و کارهـ ــا مثل
قربانـ ــی کردن بسـ ــیاری از امـ ــور راحتتر
و مطمئنتـ ــر بـ ــه قصد اوجگیری بیشـ ــتر
است.
 ëëمخلوقات شـ ــما نه بسـ ــان کاراکترهای
غریب دل تورو موجودات ناشـ ــناخته اما
آدمهایی هسـ ــتند که از جان خود گذشته
و بهدنبـ ــال ماجراجوییانـ ــد و منطقی بر
بسیاری از کارهایشان متصور نیست .آیا
این نشانهای از اسـ ــتیصال و تندروی اکثر
آدمهـ ــا در دنیای غرب در شـ ــرایط کنونی
نیست؟
در کتاب سـ ــالها پیش خود توضیح
دادم کـ ــه چگونـ ــه در سـ ــالهای سـ ــخت
قبـ ــل از مطرح شـ ــدنم بـ ــرای جورکردن
هزینه ساخت فیلم هایم مجبور شدهام
در ازای دریافـ ــت مبالغـ ــی بدنم را برای
تس ـ ـتهای مـ ــورد نظر پزشـ ــکان به آنها
اجـ ــاره بدهـ ــم .مـ ــن در آن زمان بسـ ــیار
جوان بودم و با اینکـ ــه بهدنبال بهانهای
برای توجیـ ــه کارهایم نیسـ ــتم اما آنکار
کمـ ــک کـ ــرد دنیـ ــا را بهتر بشناسـ ــم و به
معرفـ ــت بیشـ ــتری بـ ــرای بـ ــرآورد امور

برسـ ــم .در همان زمانها هم به ساخت
فیلـ ــم «قرمـ ــز  »11میاندیشـ ــیدم امـ ــا
حسـ ــاب هایـ ــم جـ ــور از آب در نمیآمد.
وقتی مجبور به متوقـ ــف کردن آن طرح
شـ ــدم ،دسـ ــپرادو را تنظیم و ارائه کردم
و خواسـ ــت خدا بـ ــود که آن فیلم سـ ــر و
صدای زیـ ــادی کرد و از  El Mariachiنیز
موفقتـ ــر از آب درآمد و در نتیجه «قرمز
 »11را بـ ــه تـ ــه ذهنـ ــم حواله کـ ــردم تا در
درازمدت به آن بپردازم.
 ëëاین عنوان «قرمـ ــز  »11از کجا میآید و
چرا این واژگان را انتخاب کردید؟
در بیمارسـ ــتانی کـ ــه در سـ ــال 1991
چند روزی بسـ ــتری بودم تا آزمایشهای
پزشـ ــکی رویـ ــم صـ ــورت بگیـ ــرد و پولـ ــی
بابـ ــت آن دریافـ ــت دارم ،بـ ــه مریضها
و داوطلبهایـ ــی مثـ ــل من شـ ــمارهها و
نشانههای مختلفی داده بودند تا سریعاً
شناسـ ــایی و از بقیه تفکیک شویم و برای
مـ ــن نیز واژگان «قرمز  »11انتخاب و اجرا
شد.
 ëëموضـ ــوع واتفاقات «قرمز  »11برخالف
توضیحات شما بوی پختگی و تکامل یک
فیلمساز را میدهد و نه وجود سینماگری
را کـ ــه جـ ــوان و در مرحله آزمـ ــون و خطا
است.
نمی دانسـ ــتم وجه کمیک آن ماجرا
را بیشـ ــتر کنم یا «دوز» جـ ــدی و پردلهره
بـ ــودن آن را باالتـ ــر ببـ ــرم و در این زمینه

با خودم سـ ــتیز داشـ ــتم .ایـ ــن مریض (و
بواقع خود من) در آن سـ ــالهای جوانی
مطمئـ ــن نیسـ ــت که با آمدن بر سـ ــر این
تس ـ ـتها آیا خود را در آستانه مرگ قرار
نـ ــداده و آثار مضر جنبی اسـ ــتفاده از این
داروها او را بشـ ــدت متضرر نخواهد کرد.
بعداً با خودم عهد کردم که آن داسـ ــتان
را به روز و دچـ ــار تحول کنم ولی در همه
حـ ــال این ابهـ ــام را داشـ ــتم کـ ــه بهترین
شـ ــکل ماجـ ــرا چیسـ ــت و از چـ ــه طریـ ــق
میتوان به برترین حالـ ــت و موجهترین
مقصود رسید.
 ëëشـ ــما در شـ ــبکه الری کـ ــه متعلـ ــق به
خودتان است یک سـ ــری کارهای مرتبط
بـ ــا «ال ماریاچـ ــی» را عرضـ ــه کردهایـ ــد.
هدفتان در این ارتباط چه بوده است؟
این بیشتر یک نوع اطالعرسانی بوده
و البتـ ــه محکم کردن پایههـ ــای الری که
باید محصوالت متنوعی داشـ ــته باشـ ــد.
از حق نباید گذشـ ــت که «»El Mariachi
در فراهـ ــم آوردن بسـ ــیاری از تعابیـ ــر و
مقدمات تازه بـ ــرای پرداختن جوانترها
بـ ــه هنـ ــر فیلمسـ ــازی راه را بـ ــه روی آنها
باز کـ ــرد و در نتیجـ ــه سـ ــاخت فیلمهای
مسـ ــتندی که نظایر این کار ساختارشکن
را توضیح و ارائه طریق کنند ،خودستایی
نیسـ ــت بلکـ ــه تشـ ــریح بخشـ ــی از تاریخ
معاصر سینما است.
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