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 حیوانات خانگی ظاهرًا آرام ،دست از آشوب بر نمیدارند

رو شدن مجدد دست جانوران خانگی

premiere

قســمت دوم کارتــون موفــق «زندگــی پنهــان جانــوران
گشــــتي
در دنیای
دســتآموز» کــه در ســال  2016پخــش شــد و گیشــه
سينما
فوقالعادهای داشت از 29خرداد امسال در امریکای شمالی
و اروپای غربی و از  10تیرماه در سایر نقاط دنیا به نمایش در میآید.این فیلم که
کارگردانیاش با کریس رنود است و پاتون اوسوالت چهره مشهور صداپیشههای
کارتونــی در آن به جانشــینی لوییــس کی صدای کاراکتر مرکــزی مکس را تأمین
میکند ،یک بار دیگر نشــان میدهد جانوران ظاهراً بیآزار و ملوس خانهنشین
وقتی صاحبانشان خانه را ترک میکنند و آنها را تنها میگذارند ،چگونه وجود
واقعی خود را رو کرده و آتش میســوزانند! سایر صداپیشههای عمده این فیلم
اریک استون استریت و لیک بل هستند و کمپانی ایلومینیشن که این انیمیشن را
ساخته ،مطمئن است که فروش هنگفت تازهای انتظارش را میکشد.

نسخهای تازه از روی فیلم ترسناک ژاپنی

« »Grudgeعنــوان بازســازی یــک فیلم ترســناک ژاپنیها توســط امریکاییها
است و آن هم در حالی که هالیوود پیشتر نیز یک نسخه دیگر امریکایی از روی
آن فیلم را ساخته و روانه بازار کرده بود .نسخه تازه مثل دو نسخه قبلی بر یک
شبح سرگردان و در جستوجوی انتقام متمرکز است که حافظه قوی طوالنی
مدتــش او را در مســیر کارهــا و اتفاقاتــی قرار میدهــد که ســایرین از انجام آن
عاجزند .در فیلمی که کارگردانی آن با نیکوالس پســکی اســت ،آندریا رایزبورو
هنرپیشــه جــوان و رو بــه اوجگیــری امریکایی نقــش اصلی را برعهــده گرفته و
عناصر و ابزار تشریح این قصه همان چیزهایی است که توفیق دو نسخه قبلی
را موجب شده بود .بجز رایزبورو ،بتی گیلپین ،جان چو ،دیمیین بیچیر و لین
شــای نیز در این فیلم ایفای نقش کردهاند و روز  28مرداد زمان شــروع پخش
آن در امریکا و اروپا خواهد بود .این در حالی اســت که ژاپن را به ســبب ساخت
قســمت اولیــه و اصلی باید برنده بــزرگ ماجراهای  Grudgeدانســت و اصوالً
فیلمهای ترسناک این کشور در سه دهه اخیر رونق فراوانی در جهان یافتهاند.

نسل سوم «شفت» در راه است

راندتری (راست) ،جکسون (وسط) و یوشر (چپ) سه نسل از فیلم «شفت» را پوشش میدهند

گودزیال برای جنگهای تازه میآید

شمردن دقیق نسخههای گودزیال که ساختنشان توسط ژاپنیها از ابتدای دهه
 1950باب و ســپس در قرن فعلی به وســیله امریکاییها پیگیری شد ،کار واقعاً
ســختی اســت و فقط میتوان گفت از  15خرداد یک نســخه جدید امریکایی از
روی آن بهنــام «گودزیال :پادشــاه هیوالها» در ســطح دنیــا بهنمایش در میآید
کــه کارگردانی آن را مایکل داگرتی انجام داده و بازیگران اصلی آن ورا فارمیگا،
میلیبابی براون ،کایل چندلر ،سالی هاوکینز و کن واتانابه هستند .جالبتر اینکه
از این پس رقبا و دشمنان هیوالی سبز رنگ ژاپنیها نه فقط انسانهای هراسان
خواهــان قتــل وی ،بلکه هیوالهــای دیگری بــا نامهای موتــرا ،رودان و پادشــاه
چیدورا هســتند و گودزیال نمیداند ابتدا با کدام یک از آنها سرشــاخ شــود! پس
از حدود  26نســخه از روی گودزیال توســط ژاپنیها این فیلم تازه سومین نسخه
هالیوودیهــا از روی خرابکاریهــای عظیم این غول کریه اســت و اگر داگرتی با
سابقه ساخت فیلم «کرامپوس» پشت دوربین کارگردانی ایستاده ،به این سبب
است که گرت ادواردز سازنده دو نسخه قبلی امریکاییها فعالً بهخود استراحت
داده و از ارائه بالک باسترهای جدید خودداری کرد ه است.

بازگشت مردان سیاهپوش بدون اسمیت و جونز

 کریس همزوورت (راست) و تساتامپسون در صحنهای از «مردان سیاهپوش» جدید

نسخه جدید «مردان سیاهپوش» که نام آن را «مردان سیاهپوش بینالمللی»
گذاشــتهاند ،از  26خردادمــاه در ســطح جهــان پخــش میشــود ولــی برخــاف
ســه قســمت نخســت که فروش زیادی داشــتند ،دو بازیگر اصلی آن فیلمها که
همانا ویل اســمیت و تامی لی جونز هســتند ،جایی در این فیلم ندارند .فیلم را
افگاری گری ساخته و تسا تامپسون ،کریس همزوورت و البته لیام نیسون در آن
نقشهــای اصلی را ایفا کردهاند .این امر تجدید همکاری همزوورت را که ایفاگر
نقش کمیک استریپی «تور» هم هست با تسا تامپسون موجب شده و این کار یک
بار دیگر در قالب یک فیلم کمیک بوکی شــرکت مارول صورت پذیرفته اســت.
فرانچیز «مردان ســیاهپوش» که ادغامی از عنصر حادثه و موجودات ترســناک
علمی و تخیلی است ،در سالهای اخیر از دستور کار مارول و والت دیسنی خارج
شده بود اما این یک نقطه بازگشت مجدد برای آنها است.

ی فراطبیعی از مایکل چاوز
درباره «نفرین الیورونا» ،فیلم 

بالهایی تاز ه برای پرواز «ژانر ترس»

فیلم هفته

وصال روحانـي
مترجم

داســتان الیورونــا یا زن گریــان در مکزیک ،پدیدهای آشــنا اســت .شــاید
رنگ لباس و چگونگی مرگ وی براســاس ســنن هر یک از ایاالت مکزیک
و باورهــای شــخصی فــرد گوینــده فرق کنــد اما اصــل ماجرا همــان قصه
همیشــگی و براســاس فولکلورهای مکزیکــی اســت .روزی روزگاری یک
زن میانســال درعین جنون و حســادت بچههایش را غرق کرد و ســپس به
خودکشــی مبادرت ورزید اما تقدیر او این بود که زنده بماند و دنیا را بگردد
و از فرزندان دیگر محافظت کند.
«نفریــن الیورونــا» در چنین اتمســفری تنفــس میکند امــا تغییراتی هم
در متــن قصــه داده شــده تا بــه یکــی از اقمــار فیلمهــای ترســناک موفق
دو دهــه اخیرهالیــوود و از ســری فیلمهــای کم هزینــه اما بســیار پرفروش
« »the Conjuringتبدیل شود .وقتی پای صحبت مایکل چاوز کارگردان
ایــن فیلــم و بازیگــران اصلــی آن یعنی لینــدا کاردلینــی ،ریمونــد کروز و
پاتریشــیا والســکز مینشــینید ،میبینید که از نظر آنها این چیــزی فراتر از
هر قصه عادی و داســتانی معناگــرا و دارای درسهای اخالقی و اجتماعی
به رغم ظاهر بدوی و کم عمق آن و به تبع آن سزاوار توجهی ویژه است.

ëëداستانیماندگار
ریموند کروز در باره این فیلم میگوید :این
زن و به واقع کاراکتر اصلی داستان بشدت
در فرهنگ داستانی ما ریشه دوانده و برای
همیشــه ماندنی شــده اســت .نســلهای
مختلف در مکزیک آمــده و رفتهاند و این
داستان را شنیدهاند و هر کس را که ببینید،
به شما میگوید که در کودکیاش این قصه
را برای او هم روایت کردهاند .باید اعتراف
کردکهاتفاقمطروحهواقعاًترسناکواین
زن موجودی غیرقابل حدس زدن اســت.
این طور نیســت که او را به ســبک و ســیاق
«»Boogeymanها و سایر آدمهای نفرین
شدهمنبعخطربشناسیموپیچیدگیهای
او بیشتر است .ما ریشهها و شرایط این زن

را میشناســیم و خــود او نیــز میداند چه
تواناییهــای منفــی و ویــژهای در وجــود او
هست.
ëëیکروحناشناخته
ایــن اولیــن فیلــم بلنــد مایــکل چــاوز در
مقــام یــک کارگــردان اســت و بــا اینکــه
آن را ششــمین فیلــم از ســری کارهــای
« »the Conjuringتلقــی میکننــد امــا
فیلــم وی به گونهای ســاخته و ارائه شــده
کــه میتــوان آن را یــک کار مســتقل هــم
دانســت و فیلمیکه بدون وابستگی و نیاز
به قسمتهای قبلی یا بعدی این فرانچیز
منظوررســانی کند و هویت الزم را داشــته
باشــد .اضافــه بــر داســتان کلــی مرتبط با
افســانه الیورونا ،ما با این وجه از قصه هم

اواگرین از بازسازی «دامبو» و تبعات آن میگوید

تحقق یک رؤیای  16ساله

این «برتون» دیوانه از من چه میخواهد؟!
«دامبــو» کــه بازســازی یــک کارتون محبــوب ســالهای دور
مصاحبه
()1941ســینماولیهمراهبــابازیگرانزندهوبــهواقعادامهای
هــــفته
بــرپروژهســالهایاخیروالتدیســنیدرمــوردتبدیلکردن
انیمیشــنهایموفقاشبهکارهاییبابازیگرانزندهاســت،ســومینمرتبههمکاری
بین اواگرین بازیگرفرانســوی و تیم برتــون کارگردانکمی
تا قسمتی مالیخولیایی امریکایی را به تصویر کشیده و این
پس از عرضه «ســایههای تاریک» در ســال  2012و نمایش
«خانــه خانــم پرگریــن بــرای بچههای خــاص» در ســال
 2016است .اواگرین در نســخه جدید ایفاگر نقش اصلی و
مرکزیکولتمارکانتاستکهتخصصاشدرهنرهای
نمایشی در آســمان و ارتفاعات است و در این زمینه با یک
 اواگرین
مدیر نمایشهــای هنری بــه نــام وی .ا .وانــده وره (با بازی
مایکل کیتون) همکاری میکند .مدیری که میکوشد سیرک مشهور و پرطرفدار مکس
مدیچیراخریداریوازاینطریقفیلمحبوباینسیرکراکهدامبونامداردوازقدرت
پروازبهرهمنداســت،تملــککند.کولتدرایــنراهباخانوادهفارییر(بهســرکردگی
کاراکتر کالین فارل) که در ســیرک کار میکنند و غم دامبــور را میخورند و مایلاند او را
بهنزدمادرشبرگردانند،آشــنامیشود.تحتهرشرایطیرویکردچندبارهتیمبرتون
با آن عقاید ویژهاش و تمرکز او روی ضد قهرمانان طرد شده از اجتماع ،به اواگرین برای
فیلمهایش نه یک تمایل بیدلیل بلکه به ســبب مهــارت توأمان وتخصصهمزمان
او در امــر حضور در فیلمهای مســتقل و کارهای پرهزینه هالیوودی اســت و این طبایع
متفاوتویراقادرمیسازدهمیکزنغیرمتعارفامادلسوزدر«دامبو »یجدیدباشد
وهمیکیازکاراکترهایویژه«کازینورویال»،یکیازآثار 24گانهجیمزبانددرسال.2006
اواگرینکهدرسریالتلویزیونی«پنیترسناک»درژانرهارور(وحشت)همنمرهقبولی
گرفتهاست،درمصاحبهپیشروازجذابیتهایکاردریکسیرک،راههایغلبهاشبر
ترسازارتفاعوالبتههمکاریبافیلیکهبهواقعوجودخارجینداشتوفقطدرتصاویر
فیلمرؤیتمیشودسخنمیگوید.

 ëëخانــم گریــن ،یکــی از جذابیتهــای
اصلیحرفهشماآشناشدنبافرهنگهاو
بینشهایمتفاوتوانجامکارهاییاست
که در زندگی معمولی از شما سر نمیزند.
آیااینچنیننیست؟
قطعاً همین طور اســت و مثالً آموختن
راههــای انجام کارهــای محیرالعقول در
ارتفــاع و پرشهــای بلند هر کســی را به
وجــد مــیآورد .ایــن فیلمهــا و نقشها
کمک میکند چیزهایی را در وجودتان و
در زندگی کشف کنید که پیشتر اطالعی از
آننداشتید.
 ëëراجع به ترس شــما از ارتفاع حرفهای
یزنند.
زیادیم 
ایــن حرفهــا صحــت دارد .در فیلــم
«ســایههای تاریــک» نیــز صحنههایی را
در ارتفاع داشتیم که از صحنههای دامبو
آســانتر و دوری ما از ســطح زمین کمتر
بــود و با این وجود کارها برای من بســیار
ســخت جلوه میکــرد .در «خانــه خانم
پرگریــن برای بچههای خــاص» نیز یک

پرش کوچک از روی ســکویی را داشــتیم
و این نیز اســباب دردسر من شده بود .با
این مقدمــات میتوانیــد بفهمید وقتی
که در «دامبو» با یک ســیرک دارای انواع
برنامههای نمایشــی روی هوا و یک فیل
پرنده مواجه شدم ،چقدر به ترس افتادم
و از خــودم پرســیدم این برتــون دیوانه از
من چه میخواهد؟!
ëëآیاسوابقاینگونهاحساساتوترسها
نزدشمابهدورانکودکیتانبازمیگردد؟
مــن در کودکــی حتــی وقتــی بــه ســیرک
و نمایشهایــی از ایــن دســت میرفتــم
و کارهــای ریســکی را میدیــدم ،نگــران
میشــدم و با دیدن آدمها و نمایشگرانی
کهدرارتفاعزیادوضعیتنامتعادلیپیدا
میکردند ،اضطراب وجودم را میگرفت.
البتــه بایــد تأکیــد کنــم کــه پــس از دیدن
نمایشهای هنری زیادی از این قبیل و سر
زدن چند بارهام به سیرک مشهور سولیل،
اعتبار و احترام هر چه بیشتری را نسبت به
این افراد نزد خود مییابم.

Screen International

«شفت» پلیس سیاهپوست سرسختی که با بازی ریچارد راندتری در این نقش
در ابتــدای دهه  1970مشــهور شــد و نســخهای ســیاه از جیمزباند تلقی گشــت،
نســخه جدیدش را بهزودی روانه بازار خواهد کرد .این نســخه که «شفت »2019
نامگذاری شــده و کارگردانش تیم اســتوری است ،مثل نسخه دوم در سال 2000
هم ادامهای برکارهای این پلیس پرجنبوجوش اســت و هم یک جمعبندی و
ترسیم مجدد کاراکتر او و جنگهای وی با تبهکاران سفید و سیاه بهشمار میآید.
ساموئل ال جکسون که در نسخه دوم نقش شفت را بازی میکرد ،در نسخه سوم
نیــز حاضر اســت و حتی راندتری هم حدود  50ســال بعداز فیلم نخســت یک
بار دیگر در قســمت جدید نیز رؤیت میشــود ولی چون سن هر دو و بخصوص
راندتری باال رفته و نمیتوانند ایفاگر نقش شفت باشند ،این مهم به جسی یوشر
جوانتر ســپرده شــده تا یک نســل ســوم از بازیگران هالیوود نیز وارد این عرصه
شوند و شفت را از معبر زمانی فعلی عبور بدهند.

 نمایی از فیلم ترسناک «نفرین الیورونا» ،کاری که ریشه در افسانههای مکزیکی دارد

 کالین فارل (راست) و دنی دویتو (چپ) در نمایی از نسخه جدید فیلم «دامبو»

 ëëآیا تمریناتی که در ایــن راه انجام دادید
تا با فضای دامبو هماهنگ تر شــوید شما
را قوی ترســاخت و به درجــات مورد نظر
رساند؟
طبعــاً قویتــر و بــرای آن کارهــا آمادهتر
شــدم اما همچنان از آن قضایا احساس
نفرت میکردم! تا زمانی که از آنها قدری
فاصله دارید ،کارها لذت بخش است اما
وقتــی یکــی از آنها شوید،ریســک طلبی
مثالً
مفــرط آن شــما را دیوانــه میکنــد .
مرد شعبده بازی را ببینید که دشنههای
بــزرگ خــود را از درون محفظههــای
دربردارنــده انســانها عبــور میدهــد یــا
دلقکهایی را که هر لحظه در مسیر یک
چیز ناشــناخته قرار دارنــد .من از آن نوع
آدمهایی نیستم که بتوانم دائماًکنار آنها
زندگیکنم.
 ëëیــک صحنه فیلم را نام ببریــد که واقعاً
شماراپریشانکردهباشد.
یــک صحنــه مربوط بــه هوا و پــرش من
بــود و چیزی که روح و روان قدرتمندی را
میطلبید که البته در وجود من نیســت.
پــس از اتمــام فیلمبــرداری همــه برایم
هورا کشیدند اما آن تشویقها به چه درد
مــن میخــورد؟! مــن آرامــش و بیکاری
روی زمین را به درخشــش در آســمانها
ترجیحمیدهم.
 ëëدر نماهــای اولیه فیلم به نظر میرســد
فقط یک عروســک در دستهای کاراکتر
مایــکل کیتــون هســتید امــا بعــداً ابعاد
وجودی و ارزشهای درونی شــما بیشــتر
آشکارمیشود.
خــب ،کاراکتر مــن (کولــت مارکانت) به
واقع نیز از دوســتان کاراکتر کیتون اســت
و در ابتــدا بــاور نــدارد که دامبــو این فیل
شــیرین ،قدرت پرواز دارد .با این حال به

طرف هســتیم که زنی در لسآنجلس در
ســال  1973در حالی مشغول تالش برای
حفــظ فرزنــدان خــود اســت که یــک روح
ناشناختهمیکوشدآنهارابرباید.جیمزون
کهدرساختفیلمهای«»theConjuring
نقش عمدهای داشته ،این بار نیز با شرکت
شخصیاش که اتومیک مانستر نام دارد،
از تهیهکنندگان اصلی این فیلم به حساب
میآید و این نیز نشانگر خط ارتباطی قوی
«نفرین الیورونا» با فیلمهای فوق است.
 ëëخبری از نوگرایی نیست
این فیلم پس از اکران شــدن در جشــنواره
موســوم بــه «جنــوب از جنوب غــرب» در
آخرینروزهایاسفند 1397تا29فروردین
 1398در سطح جهان به نمایش درآمده
و در عیــن اینکــه نظــرات فنــی و حرفهای
متفاوتی پیرامون آن مطرح شده ،فروش
آن مثل ســایر کارهای کم هزینه اما بسیار
سودســاز ســبکهارور (وحشــت) 25سال
اخیر در سطحی باال بوده و به  115میلیون
دالر رســیده و بــه بیــش از آن هــم چشــم
دارد و ایــن به معنای فراهم آمدن دلیلی
تازه برای ادامه ســاخت این سری فیلمها
اســت .برخی منتقــدان با نادیــده گرفتن
اعداد گیشهای «الیورونا » آن را فاقد عمق
و دارای خصلتهای سطحی و ترسهای
تند اما لحظهای توصیف کرده و گفتهاند از
اللورونــا چیز تازهای به ایــن مجموعه آثار
اضافه نکرده است.
ëëازمکزیکبهامریکا
ابتدا به سال  1673در خاک مکزیک سفر
میکنیــم و اینجــا زوجــی را میبینیــم که
مشغول بازی با فرزند خود در محوطهای
باز و ســبز هســتند .این پســر که کم ســن و
ســالترین فرزند آنها است ،یک گردنبند
را بــه مــادرش هدیــه میدهــد و ســپس
چشــمهایش را بــرای لحظــهای میبندد
و وقتی دیده میگشــاید میبیند خبری از
والدینش نیست .او به دنبال آنها میگردد
و مادرش را در شــرایطی مییابــد که دارد
بــرادر وی را در یک چشــمه غرق میکند.
پســرک میگریــزد امــا مادر شــوریده ســر
تعقیبــش میکنــد و وی را میگیــرد و بــه
سرنوشتبرادرشدچارمیکند.
 300ســال بعــد در شــهر لسآنجلــس
امریــکا یــک فعــال امــور اجتماعــی و
مددکار خانوادگی به نام آناتیت گارســیا
در حال بررســی ماجرای ناپدیدشدن دو
فرزنــد یک زن (با بــازی پاتریشــیا الوارز)

اســت .او بــه خانــه ایــن زن مــیرود و در
آنجا به دنبال فرزندان وی میگردد ولی
به محض بازشــدن در خانه پاتریشــیا به
او حملــه میکنــد و نیــروی پلیــس که در
صحنــه حاضر اســت پاتریشــیا را با خود
میبرد.
 ëëحبس بهتر از رهایی است!
آناتیــت بــه کلیــد اتاقــی کــه قفــل شــده
دسترســی مییابــد و بــا بازکــردن آن دو
پسربچه پاتریشیا را نجات میدهد ولی دو
پســربچه که کارلوس و توماس نام دارند،
از آنــا میخواهنــد آنهــا را در همــان اتــاق
نگه دارد زیرا آنجا بیشــتر احساس امنیت
میکنند .این درخواست مورد موافقت آنا
قــرار نمیگیــرد و او با هدف یکســره کردن
کار ،بچههــا را بــه اداره پلیــس میبــرد و با
توضیح مســائل موجود به پلیــس از آنها
میخواهد مســئولیت ســامتی بچهها را
برعهدهگیرند.اینالبتهپایانماجرانیست
و زن شبحآســایی کــه بــه نظر میرســد از
درون یک آیینه بیرون میآید به سراغ آنها
میرود و ســاعاتی بعــد از آنها میخواهد
قضیه قتــل دو بچه را تعقیــب و مجرم را
شناســایی کنــد .آنا در مییابد کــه ماجرا را
سادهتر از آنچه بوده انگاشته است.
 ëëبدون توقف و مرز
در همیــن روند اســت کــه هویــت این زن
و اینکــه نــام او الیورونا و به تبــع آن حامل
طلسمهایمنفیومرگاست،برهمگان
آشــکار میشــود ولــی چه ســود کــه راهی
بــرای مهــار وی وجــود نــدارد و مشــخص
اســت که ســازندگان ایــن فیلم بــرای این
موضوع نیز مثل ســری کارهای موسوم به
« »the Conjuringفکر کرده و این فرانچیز
با الیورونا بالهای بلندتری برای پرواز پیدا
کرده است .به ح رفهای پاتریشیا والسکز
در توضیح هر چه بیشــتر این پروژه و متن
داســتانی آن روی میآوریــم .آنجــا که وی
میگوید :مهم نیست که این زن و کارهای
ســرزده از او بــه کدام فرهنگ تعلــق دارد.
اینجــا میتوانــد بجــز مکزیــک هــر مکان
دیگــری هم باشــد .او وقتــی از مرزها عبور
میکند ،ایستادن و توقف برایش بیمعنا
اســت .او همه جا با شــما میآید و پیامآور
مرگ و تباهی اســت .وقتی مایکل چاوز را
برای اولین بار مالقات کردیم ،همین را به
ما گفــت .این که حق مطلب را درباره این
افسانه حتی اگر اغراق شده باشد ،ادا کنیم.
منبعScotsman:

محــض این که کولت به چشــم میبیند
کــه دامبــو میتواند پــرواز کند ،شــرایط و
دیدگاههایــش عــوض میشــود و وارد
ماجرای حفظ دامبو و نجات او از دســت
بدخواهــان میشــود .ایــن صریحتریــن
راه برای نشــان دادن تکامل تدریجی اما
ســریع این انســان اســت .ما ایــن فیل را
بــه طور واقعــی کنار خــود نداریم و فقط
تصاویــر کامپیوتــری او کنــار مــا Insert
میشود اما همیشــه وجود صوری وی را
نیز حس میکردیم.
 ëëآیا فیلم اوری ژینال «دامبو» را که البته
کارتونیاست،دیدهبودید؟
بله ،مدتهــا پیش بود امــا صحنهها را به
خوبــی به یاد میآوردم .جدا شــدن فیل
مادر از بچهاش (دامبو) واقعاً غمافزا بود
و در عین حال زیبایی مضمونی داشت.
مــن کالً تمــام انیمیشــنهای کالســیک
والت دیسنی را دوست دارم و این شامل
«سفید برفی» و «بامبی» هم میشود.
 ëëامروز چه چیزهایی در این نسخه جدید
میبینیــدکههشــداردهندهوبــرایزمانه
کنونیدرسآموزباشد؟
ایــن کــه در فیلم پیامهایی بــه صراحت
هســت که انســانها را از محصور و اســیر
کردن حیوانات باز میدارد ،یک خصلت
خــوب و از محســنات «دامبو» اســت .در
فیلمهای داســتانی و مســتند متعددی
دیدهایم که از مردم خواســته میشــود از
تعدی به حیوانات و محروم کردنشــان
از حــق زندگــی آزاد پرهیز کننــد زیرا آنها
هــم روح و جان و حق حیــات دارند .من
نیز بــه نوبه خودم تقاضــا میکنم مردم
دنیا نــه آزار دهنده حیوانات بلکه حامی
آنهاباشند.
* منبعCollider. Com :

 16ســال طول کشــید تــا رؤیــای جیمز کامــرون کارگــردان و
سینمای تهیهکننده معروف کانادایی جامه عمل بپوشد و نسخه ای
 2019ازرویداستانکمیکبوکی«الیتا:فرشتهمبارزه»برپردههای
نقــرهای بنشــیند ،اما مهــر تأیید شــماری از منتقــدان و فروش زیــاد فیلم در
100روزی که از اکران آن میگذرد ،نشان میدهد این شکیبایی بیحاصل نبوده
اســت .الیتا از ســری داستانهای مصور موسوم به مانگا بوده و اول بار در سال
 1990به چاپ رســید و از ســال  2003بود که کامرون خالق بالک باســترهایی
مانند «تایتانیک» و «آواتار» اعالم کرد ساخت حداقل یک فیلم سینمایی را
از روی این قصه در دستور کارش دارد.
کامرون از نویسندگان سناریو و یکی از تهیهکنندگان اصلی آن کنار جان الندو
بوده اما به سبب گرفتاریهای عظیم ساخت قسمتهای دوم تا پنجم آواتار
که از ســالهای  2014و  2015به این ســو ادامه داشــته ،از کارگردانی این فیلم
بازماند و این کار را به رابرت رودریگز مکزیکی سپرد که سالهاست در هالیوود
کار میکند .الیتا درباره کاراکتر مرکزی این سری قصهها است که به همین اسم
نامیده میشود و او یک سایبورگ است که روی یک تل از پسماندهای شهری
در شهرک مدرن اما آشوب زدهای ب ه نام شهر آهنی و در مکانی متروپولیس
وار که نشانههای آن بیشباهت به فیلمهای کالسیک و اعصار دور فریتزالنگ
وفردریشویلهلممورنائونیست،ب هجاگذاشتهشدهاست.ازاوفقطتکههایی
خــرد شــده و پیکری کمجــان را میبینیم که یک پزشــک متخصــص ب ه نام
دکتر دایســون ایدو (با بازی کریســتوف والتز) وی را مییابد و اجزای بدنش را
بازسازی و مغز او را ترمیم میکند و البته نامش را هم الیتا میگذارد که اسم
دختر فقید خود وی است .الیتا خاطرهای ندارد و فقط این را میداند که توان
مبارزه با سایبورگهای خالفکار و تبهکاران بینالمللی را دارد و همین قدرت
مبارزهجویی وی را در رادار عملیات یک تبهکار دیوانه ب ه نام وکتور (ماهر شاال
علی) قرار میدهد و البته او را با ســایبورگهای بد طینت و هیوالواری همسو
میسازدکهازقبلباوکتورهمکاریمیکردهاند.رزاساالزارکهنقشالیتارابازی
کرده ،در توصیف وی میگوید :الیتا یک چهره چند وجهی و نشانه و مصداقی
کامــل از زنــان امــروزی اســت .واقعیــت امر این اســت که به مــدد روشهای

صحنهای از فیلم «الیتا :فرشته مبارزه» که بخشی از عمر جیمزکامرون را گرفته است

پیشرفته CGوموشنکپچرکارهایفراوانیصورتگرفتهتامنب هلحاظچهره
و حالــت در قالــب الیتا جای بگیرم ولــی از نظر من وجه روحــی و انگارههای
روانی وی بســیار مهمتر است .حسن الیتا این است که با شرح زندگیاش هر
زن جوانی متقاعد و مطمئن میشــود که راهی برای ســرفراز شــدن هســت و
همیشه میتوان مثل یک قهرمان عمل کرد و سایرین را به حمایت از خویش
وا داشــت .این رســاترین پیام الیتا برای جوامع فعلی و در ورای قصههای او و
برخوردها و جستوجوها است .ناگفته نماند که سایر بازیگران شاخص الیتا،
جنیفر کانلی ،اد اســکرین ،جک ارل هیلی و کیان جانسون هستند و بیل پاپ
تصویربرداری را برعهده داشته و تام هوکلن بورگ موسیقی متن آن را سروده
است .این فیلم با بودجه تولید خیرهکننده 170میلیون دالر  439میلیون دالر
درآمدسازی داشته است.
*منبعpeople Magazine:

