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ëëعنوان« :جنگیدن با خانوادهام»
ëëمحصــول :شــرکت های متــرو گولدویــن مهیر ،اینــک فکتوری،
سهون باکز و یونایتد آرتیستز
ëëتهیهکنندگان :کوین میشر و مایکل جی لوئیزی
ëëسناریست و کارگردان :استیفن مرکانت
ëëمدیر فیلمبرداری :رمی آدی فاراسین

ëëتدوینگر :نانسی ریچاردسون
ëëموسیقی متن :ویک شارما
ëëطول مدت 108 :دقیقه
ëëبازیگــران :فلورانس پیو ،لنــا هدی ،نیک فراســت ،جک لودن،
وینــس ون ،دووایــن جانســون ،جیمــز باروز ،تئــا تری نیــداد،کیم
موتوال ،اکیال زول و الی گونسالوز

کوسههای مرگبار کاراکترهای اول نسخه جدید « 47متر در عمق» هستند

سفری خطرناک به  47متر زیر آب

premiere

« 47متــر در عمق :از قفس آزاد شــده» عنوان فیلم تازهای
گشــــتي
اســت که یوهانس رابرتــز آن را کارگردانی کرده و از  9تیرماه
در دنیای
امســال در امریــکا و اروپــا و از روز بیســت و دوم ایــن مــاه در
سينما
سایر نقاط دنیا اکران خواهد شد .با این حال این نه یک فیلم کامالً تازه و اصلی
بلکه ادامهای بر فیلم « 47متر در عمق» اســت که چند سال پیش عرضه شد و
موضوع آن مثل اولی در آب دریا روی میدهد و گروهی از ماجراجویان و غواصان
را نشان میدهد که به اعماق آب فرو میروند تا یک شهر قدیمی را که به زیر آب
ن کار را انجام میدهند بلکه صحیح و ســالم به ســطح
رفته ،بیابند و نه تنها ای 
آب برمیگردنــد ولــی نه قبــل از اینکه یک ســری اتفاقات بد و تلــخ و خطرناک
شامل برخورد با کوسههای آدمخوار برای آنها روی بدهد و فیلم نشانگر همین
اتفاقات و دردسرهایی است که اعضای این گروه متحمل میشوند و آنها را پیش
از رسیدن به هدف بارها جان ب ه لب میکند.

رقابت واقعی اتومبیل سازان مشهور

جیمز منگولد کارگردان امریکایی فیلم تازهای را که مربوط به رقابت کمپانیهای
اتومبیلرانی فورد و فراری میشــود ،تهیه کرده که نام آن را «فورد مقابل فراری»
گذاشته و از  10تیرماه در سطح جهان اکران خواهد شد .در این فیلم که نامدارانی
مثــل کریســتین بیل و مت دیمــون و همچنین جــان برنتال و کایــت ریونا بالف
نقشهــای اصلــی را ایفا کردهانــد ،منگولد با رجوع به واقعــهای حقیقی رقابتی
را توضیح میدهد که بین کمپانیهای فوق برای ســاخت بهترین اتومبیلهای
ن بیشتر متمرکز بر
مســابقهای ب ه راه میافتد .با این حال فیلم و متن داســتان آ 
تالشهــای کمپانی فورد و ماشــینهایی اســت که آنان در دســت تولیــد دارند و
هدف عاجل از آن شرکت پیروزمندانه در مسابقه مشهور اتومبیلرانی « 24ساعته
لومان» فرانســه در ســال  1966و شکست دادن فراری تیم برتر آن زمان (و زمانه
فعلی) در آن رقابت اســت .این در حالی اســت که عرصه اصلی رقابتهایی از
این دست و ستیز فراری با رقبایش همواره مسابقات «فرمول یک» بوده است.

«برانا» و یک باج خواهی متفاوت

دوواین جانسون (نفراول از چپ) و یارانش در پوستر فیلم «جنگیدن با خانوادهام»

درباره «جنگیدن با خانوادهام» ،یک کمدی  -درام زندگینامهای ساخته استیفن مرکانت

همهموفقیتهاییکخانواده ورزشکار
فیلم هفته

وصال روحانـي
مترجم

برای عــده زیادی در غرب به رغم پخش دائمی مســابقات «کشــتی کــج» از برخی
کانالهای تلویزیونی این رشته قدرتی اما نمایشــی و سرشار از تظاهرها و فریبها،
یکرشتهکامالًغریبهاستوعدهایحتیمدعیاندکهنامآنراهمنشنیدهاند.در
نقطهمقابلهستندکسانیکهاینرشتهبرایشانزندگیوعشقاستومسابقاتآن
راپیوستهدنبالمیکنند.توضیحایننکتهکهبینقهرمانانواقعیو«آدمبد»های
حاضر در این رشــته چه میــزان تفاوت وجود دارد ،واقعاًســخت اســت زیرا وقتی
آدمهایی غول پیکر که تحت نظر ســازمان جهانی « »WWEبه مســابقات کشتی
کج میپردازنــد ،به میدان میآینــد و به یکدیگر برخورد میکنند ،معلوم نیســت
آنچه از خود بروز میدهند تا چه حد از ذات و جوهره واقعی وجودشان برمیخیزد
و چه میزان آن محصول ســناریوی مســابقهای اســت که از قبل نوشــته شده و این
ورزشــکاران تنومنــد بایــد فقط ایفاگــر راه هــای آن و اجرا کننــده فراز و فــرود قصه
پیکارهای خود باشند و نتیجهای را به ثبت برســانند که روی آن توافق شده است.
با همه این اوصاف فیلم جدید اســتیفن مرکانت که یک کمدی درام زندگینامهای
و براساس زندگی یک قهرمان این رشته به نام پیج است که تمامی مشخصههای
الزمبرایکشیدهشدنهواداراناینرشتهبهسمتخودرادارد.

«پیــج» کوچکترین فرزند خانــدان نایت
بوده و شــکوه پیروزیهایــش در نمایش در
این رشــته به ســرعت از او یک ســوپر استار
ســاخت .اســتیفن مرکانت برای تولید این
فیلــم البتــه از یک کار مســتند یک ســاعته
کــه در باره «پیج» ســاخته و از شــبکه چهار
تلویزیــون بریتانیــا هم پخش شــده ،الهام
گرفتــه اما فیلــم او یــک کار فیچر و تــوأم با
پــرو بال دادن به آرزوها و افســانه ســازی بر
اساس واقعیتها است و به تبع آن از حد و
حدود فیلمهای مستند بسیار فراتر میرود.
هرچه هســت مرکانت توانســته است رگ
خواب تماشاگران عادی و حتی کسانی را که
ورزش دغدغه اصلیشان نیست به دست
آورد زیــرا فیلــم او کــه از اواســط اســفندماه

 1397در امریــکای شــمالی و اروپای غربی
و از اواســط فروردیــن  1398در ســایر نقاط
جهــان اکــران شــد ،فــروش قابــل توجهی
داشته و صرفنظر از اینکه این اقبال عمومی
چه میزان با حضور ستارههایی مثل دوواین
جانسون در نقش های تقریباً اصلی ارتباط
دارد ،خبــر از توفیــق کلــی بافــت فیلــم و
ترسیم یک قصه شیرین میدهد که تحت
هر شــرایطی مــردم با آن همــذات پنداری
میکننــد و موجــب توفیقــش در مجامــع
هنری و گیشههای فروش میشوند.
ëëسربازانکشتی
خانواده نایت یک خانواده متشــکل از چند
قهرمان کشــتی کج است که در شهر نوریچ
انگلیــس زندگی و فعالیت میکننــد و پدر

و مــادر خانــواده ریکــی و جولیــا نــام دارند.
فرزنــدان آنها نیز به محض بزرگ شــدن و
دیدن شوق و هیجان زندگی پدر و مادرشان
به سوی کشتی کج کشیده شده و به سربازان
 WWEتبدیل شده و رؤیایشان قهرمانی در
باالترین سطح این رشته بوده است .پیج که
ایفای نقش او با فلورانس پیو اســت و مادر
او جولیــا که لنا هدی پر تجربه در قالب وی
ظاهر شــده و نامــش برداشــتی از روی نام
یک قهرمان واقعی این رشته به نام جولیا
ســارایا بهویســی اســت ،نبض ایــن فیلم را
در اختیــار دارند زیــرا قصه و اتفاقــات آن و
موجودیت و تم اصلی فیلم متمرکز بر پیج
و ارتبــاط او با مادرش اســت و این ارتباطی
اســت که ســایر اعضــای خانــدان نایت به
آن قوت بیشــتری بخشــیده و آن را کاملتر
میسازند .آنچه تفاوت بین فلورانس پیو و
لنا هدی را در دنیای حقیقی رقم میزند که
البته مرتبط با موضوع این فیلم نیز هست،
میــزان اطالعات آنها راج ع به کشــتی کج و
خصوصیات آن است.
ëëیکمشتمردپیروچاق
در حالی که فلورانس پیو به رغم حضور در
نقش اصلی فیلم و فرو رفتن در قالب پیج
معترف اســت که تا قبــل از تهیه این فیلم
هیچ اطالعــی درباره این ورزش نداشــت،
لنا هدی متذکر میشود که به سبب عالقه
مفــرط پدرش به این رشــته از کودکی با آن
آشــنا شده بود و شــرایط آن را میشناخت.
وی میگوید :چه دلم خواســته باشــد و چه
خیــر ،تلویزیــون مــا به ســلیقه پــدرم روی
کانــال مســابقات کشــتی کج تنظیم شــده
بــود و همــه آنهــا را میدیــدم .یک مشــت
مرد بســیار چــاق پیر که بــرای یکدیگر رجز
میخواندند و روی شــکم خود میکوبیدند
و تــو گویی آن شــکمهای برآمده طبلهای
جنگی اســت .همــه چیز برای یک آشــوب
واقعــی مهیــا میشــد و ســپس اوضــاع به
هــم میریخــت و حتــی میــز و صندلیهــا
به این ســمت و سو پرت میشــد .این جور
شــلوغ کاریهــا باعــث میشــود مــردم به
هیجان بیایند و با این آدمها همســو شوند
و خانــواده نایــت چیــزی از این قبیــل بوده
اســت .فلورانــس پیــو میگویــد مشــارکت
در ســاختن ایــن فیلم ســبب شــد او ابعاد
مختلــف این ورزش را بشناســد و بر اثر این
روند دریافت چطور برخی حساسیتهای
حرفــهای و خصومتها ب ا وجود نمایشــی
بودن بــر این رقابتهــا حکمرانی میکند.

وی میافزاید :به فیلم مســابقات مختلف
پیــج نگاه کردم تا هر چه بیشــتر با اخالق و
رفتارهــای او هماهنگ شــوم .قــدم بعدی
پوشیدن لباس این ورزشکاران و تمرین به
سبک و سیاق آنها و سرانجام مسابقه دادن
بــود .این کارها البته ســخت بود بخصوص
که من پیشــینهای هم از آن نداشتم و از آن
برایم جالبتر مواجه شــدن بــا دنیای آنها
و نحوه زندگیشــان و مســائلی بود که توقع
آن را نداشــتم .با خودم گفتم ،خدایا آنچه
میبینم در برخی موارد به کلی متفاوت با
چیزهایی اســت که درباره این آدمها گفته
شــده اســت .بنابراین بهتــر اســت راههای
قبلی انتخابیام را ترمیم و تعدیل کنم.
ëëتأکیدبراهمیتخانواده
بــه فیلم «جنگیدن با خانــوادهام» در عین
اینکه به چشــم یک فیلم ورزشــی و مبتنی
بر فراز و فرودهای کشتی حرفهای نگاه شده
امــا این اثر هنری نشــانگر اهمیت خانواده
و متمرکــز و مجتمــع بــودن اعضای چنین
خاندانــی نیز هســت و این را هــم میگوید
که در دنیای فعلی اگر آدمها پشت یکدیگر
نایستند ،هیچ توفیقی و حتی دستاوردهای
ورزشــی حاصــل نمیآیــد و این مســألهای
اســت کــه فلورانس پیو آشــکارا بــر آن مهر
تأیید میزند.وی میگوید :فیلم به گونهای
پیــش مــیرود کــه نمیتــوان اعضــای این
خاندان را دوســت نداشــت .من بــه آرامی
متوجه شــدم این آدمها مورد احترام عده
فراوانــی و الاقــل قشــرهای ورزشدوســت
قرار دارند و در نتیجه تبدیل شــدن به یکی
از آنهــا حتــی در دنیای خیــال و در دل یک
فیلم ورزشی نیز افتخاری بزرگ است .این
آدمها واقعی و داستان زندگیشان همانی
اســت که در مســیر فیلم میبینید .حضور
در کنــار نیــک فراســت و جک لــودن دیگر
بازیگران فیلم نیز یک احساس خانوادگی
را به ما بخشید که مثل احساس و ارتباطی
بود که بیــن اعضای این خاندان ورزشــی و
بواقع میان نایتها وجود داشته است.
 ëëاتفاقات ویژه
روی همرفتــه کشــتی گرفتــن و مناســبات
رشــته کــج،چیزی اســت کــه فیلــم جدید
اســتیفن مرکانــت را به پیش میرانــد و در
کنار آن اتفاقات اجتماعی و ویژهای که این
ورزشــکاران خلــق میکنند ،مواردی اســت
که بــه ایــن فیلم حالتــی متفــاوت و نوعی
جذابیت را بخشیده است.
منبعFilm Review:

جودی دنچ با ظاهر و گریمی غریب در فیلم «آرتمیس فول»

ظهور مجدد آنابل ترسناک

«آنابــل» فیلم ترســناکی که متعلق به سلســله فیلمهای ترســناک موســوم به
« »The Conjuringبود و در زمان عرضه ،فروش زیادی کرد .طبعاً سازندگانش
را به ساخت یک قسمت دوم و سپس قسمت سوم از روی آن فیلم نیز واداشته
و فیلم ســوم از  15تیرماه امســال در سطح دنیا به نمایش در میآید .این نسخه
تازه را گری دوبرمن کارگردانی کرده و اگر فیلم دوم رجعت به گذشته کاراکترهای
فیلم اول بهشمار میآمد و ریشهها و خاستگاه آنها را توضیح میداد ،فیلم جدید
رو به آینده دارد و ادامهای به فیلم نخســت و سرنوشــت بعــدی کاراکترهای آن
است .سپردن عنان کار به دوبرمن بیدلیل نیست زیرا او سناریوی هر دو قسمت
قبلی را نوشته بود و فرضیه سازندگان فیلم این است که او پس از چنان تجربیاتی
در اندازههای کارگردانی فیلم سوم نیز هست ،ضمن اینکه وی در این حد فاصل
فیلمنامــه « »ITرا هــم که یک فیلم ترســناک بود و فروش زیادی کرد ،نگاشــته
است .هنوز درباره جزئیات و شرح اتفاقات در فیلم جدید آنابل توضیحات الزم
ارائه نشده اما بدیهی است که ادامهای بر رویدادهای هولناک هر دو نسخه قبلی
را برای افرادی شاهد باشیم که از مرگ در اتفاقات قبلی گریختند و زنده ماندند.

بازگشت شیرشاه پس از  25سال

پوستر فیلم «شیر شاه» که این بار ترکیبی از کارتون و بازیگران زنده است

نســخه جدیــد «شیرشــاه» و بواقــع جدیدتریــن محصــول پروســه تبدیلســازی
کارتونهای موفق و مشــهور کمپانی والتدیســنی به فیلمهایی با بازیگران زنده،
زودتــر از  30تیرمــاه در ســطح جهان اکران نخواهد شــد اما از حاال خبرســازیها و
گمانهزنیها درباره آن شدت گرفته است .کارگردانی نسخه تازه «شیرشاه» به جان
فاورو ســپرده شــده که در سال  2016با تبدیل کردن هنرمندانه یک انیمیشن دیگر
دیســنی به فیلمی با بازیگران زنده اســتادیاش را در این امر به اثبات رسانده بود
و آن فیلم «کتاب جنگل» بود .با این حال فاورو به دســتاوردهای گذشتهاش اکتفا
نکرده و یک  Castو جمع قوی از هنرمندان را برای بازی و صدا پیشهگی در نسخه
تازه شیرشاه برگزیده است و از آنها باید اینگونه یاد کرد؛ دونالد گالور در قالب کاراکتر
مرکزی ســیمبا ظاهر میشود ،بیانســی تبدیل به ناال میشود و جیمز ارل جونز که
25سال پیش در نسخه کارتونی سال  1994شیرشاه هم صدا پیشهگی کرده بود ،باز
به درون قالب موفاهنا فرو میرود و الفره وودارد نیز در صحنه حاضر است.

المو دووار گفت «دوباره اروپایی فکر کن»

آنتونیوباندراساسپانیاییومعروفکهجایزهبرترینبازیگر
مصاحبه
مردرادرجشنوارهمعتبراخیرکنفرانسهبرد،اینپیروزیرا
هــــفته
بههموطنآشنایشپدروالمودووارهدیهکردهکهکارگردان
فیلم تازه «درد و افتخار» بوده اســت .باندراس 58ســاله که ازعوارض یک سکته
قلبیدردوسالپیشرهایییافته،برایهشتمینباراستکهباالمودوواربهعنوان
دوستوهمکارقدیمیاشبهارائهکاریمشترکهمتگماشتهاست.المودووار
 69ســالههمکــهمثلباندراسمشــکالتجســمانیوبرخیبیماریهــایقلبیرا
در دهههــای اخیر تجربه کــرده ،در «درد و افتخار» داســتان زندگــی و فعالیتهای
فیلمسازی را تشــریح میکند که بهوضوح نمادی از خود اوســت .این کارگردان در
داستان این فیلم سالوادور مالو نام دارد و او مردی است که برخی نامالیمات زمانه
و روحیه سست خودش ،وی را ب ه ســوی مواد مخدر سوق داده است .باندراس که
سازپنجششســالبیفروغیودورماندناز
پیروزیاشدرکناحیایآشــکاراوپ 
اوج تلقی شده اســت ،میگوید :برخالف باور مردم هنرمندان سرشناس منجمله
ســتارگانسینمادرمحیطیمخملگونهودرفضاییبهشتآسازندگینمیکنند
بلکه برعکس با رنجها و مشــکالت زیادی دستوپنجه نرم میکنند و آنچه تحمل
این رنجها را ضروری میســازد ،رســیدن هــر از چندگاه به پیروزیهــا و افتخارات و
جوایــزهنریاســتودســتاوردهای«دردوافتخار»همچیزیازاینقبیلاســت.
باندراس که سالها در امریکا ساکن شده بود و اینک اوقات خود را در اسپانیا و هلند
میگذراند ،در مصاحبه پیــشرو ،راجع به تجدید همکاریاش با پــدرو المودووار،
شرایطتهیهوفلسفهوجودیاینفیلموبرخیمسائلدیگرسخنمیگوید.

ëëدربارهالمودوواروکارمشترکجدیدتان
صحبت کنیــد .ایــن دوســتی و همکاری
دیرینچگونهشکلگرفتهاست؟
منهمیشه المودووار را دوست داشتهوبه
عقایدش احترام گذاشــتهام و وی را نوعی
راهنما و برادر بزرگ بــرای خود میدانم.
بــا ایــن حال وقتی 9ســال پیش مــرا برای
بــازی در یکــی از فیلمهــای قبلــیاش به
نــام «پوســتی کــه در آن زندگــی میکنم»
فراخوانــد ،ارتباط کاری مــا وارد مرحلهای
تازهشد.
 ëëازچهنظر؟
تا المــودووار را دیدم ،گفتــم ببین در این
 25ســال در هالیوود چقدر رشــد کردهام
و حاال فقط با صدای خود یا با هنر Body
 Languageهــم قادرم پیامرســانی کنم.
نگاهی به مــن انداخت و گفت این کارها
و هنرها به درد خودت میخورد و من به
چ یک از مواردی کــه گفتی ،نه اعتقاد
هیــ 
دارم و نــه عالقــهای .مــن چیــز دیگری از
تــو میخواهــم .منظــور پــدرو فرهنــگ و
برداشــت اروپاییها بود و او میخواســت
برای بازی مجــدد در فیلمهای وی جلد
و قالب امریکاییام را دور بریزم و یک بار
دیگر مثل اروپاییها فکر و اقدام کنم.
 ëëبواقع المــودووار شــما را از خوابهای
بیهودهوتصورکاذبتکاملپراند.
همینطور است .خود من نیز این اشتباه

و برداشــت غلــط را داشــتم کــه رفتنــم
بــه هالیــوود و بــازی پــر طمطــراق طبق
معیارهای آنها کار بزرگی است.
 ëëقضایای «درد و افتخار» چطور شــروع
شد؟
مــن مراحــل و مراتــب تغییــر ماهیــت
مجــدد خــود را شــروع کــرده بــودم و
میرفتــم که یک بار دیگر در پوســته یک
هنرمنــد اروپایــی قــرار گیرم .بــا این حال
وقتی ســناریوی «درد و افتخار» را دیدم و
مطالعه کردم ،تعجبم بیشتر شد.
ëëتعجببابتچه؟
بابــت همهچیز ،موضوع فیلم و ســهم و
وظیفه من در آن.
ëëالمودوواربهشماچهگفت؟
او شــخصیت اول فیلــم را بــرای مــن
حالجــی کــرد و مســائل را برایــم روشــن
ســاخت .مــن نیز هرچــه تــوان و مهارت
داشــتم ،ارائــه دادم .در نهایــت یکــی از
جالبتریــن و بهتریــن مشــاغل عمــر
هنــریام را تجربــه کــردم و فکــر میکنم
همه چیزها و ادوات و امکانات این فیلم
در سطحی فوقالعاده بود.
ëëدرست اســت که قدری پیر شدهاید اما
در این فیلــم به لطف گریم پیرتــر از آنچه
هستید،بهنظرمیآیید.اینطورنیست؟
خوشــحالم که مــرا هنوز جــوان میدانید
اما فاصله کمی تا  60ســاله شــدن دارم و

Screen International

« »Artemis Fowlعنوان فیلم تازهای است که کنت برانای بریتانیایی و معروف
و تئاتری ســاخته اســت و از  20مردادماه در امریکای شمالی و اروپا و از  5شهریور
در شرق آسیا و امریکای جنوبی و اقیانوسیه به نمایش در میآید و یک بار دیگر
او را در مقام کارگردان به همکاری با جودی دنچ کهنهکار و جاشگد جوان نایل
میسازد .برانا و این دو هنرمند سال پیش برای بازسازی فیلم «جنایت در قطار
سریعالسیر اورینت» (محصول  )1974نیز دست همکاری ب ه یکدیگر داده بودند
ولی این بار بهجای رویکرد به یک ماجرای مرموز و پلیسی و برگرفته از نوشتههای
آگاتا کریســتی ســری کتابهای فانتزی و شــیرین «آرتمیس فول» را مبنای کار و
اقتباس خود قرار دادهاند .داســتان فیلــم پیرامون اقدامات خالفکارانه یک مرد
جوان است که کودکی را میرباید تا خانواده وی را به دادن باج وادارد اما باجی که
او میخواهد نه پول و دیگر مصادیق ثروت بلکه پدر کودک است که از قبل با وی
حساب و کتابی داشته است و حاال میخواهد با او تسویه حساب کند.

آنتونیو باندراس از تجدید همکاریاش با کارگردان مشهور اسپانیایی و فیلم جدید «درد و افتخار» میگوید

سکوی پرواز برای رایان شور

آنتونیو باندراس (راست) و پدرو آلمودووار (چپ) در پشت صحنه فیلم «درد و افتخار»

در نتیجــه احتیاجــم به گریم بــرای بازی
در نقش افراد پیر هر ســاله کمتر میشود
و روحیــات آنهــا را پیوســته بیشــتر درک
میکنم .مشــکلی هم با این قضیه ندارم
و باید پیــری را مثل هر خصلت و فرآیند
دیگــری طــی عمرتــان بپذیریــد و بــا آن
زندگی کنید .مراحل انســان همین است
و روزی جوان اســت و زمانی پیر میشود.
چرا از این پروسه فرار کنیم؟
 ëëآیاواقعاًاحســاستکاملوبهترشــدن
میکنید؟
صددرصــد ،وقتــی جوانتر بــودم قدرت
حــس و ایفــای برخــی افــراد و مســائل را
نداشــتم و اصــاً فکرم به آن نمیرســید
ولی حاال نســبت بــه چیزهایــی صاحب
حــس و برداشــت و قوه تحلیــل و عرضه
شــدهام که هرگز تصــورش را نمیکردم.
اینک نترستر و صاحب شــهامت و قوه
ریسکپذیریبیشتریشدهام.
 ëëکامــاً مشــخص اســت کــه کاراکتــر
ظاهراًخیالیسالوادورمالودراینفیلمنه
یکچهرهغیرواقعیبلکهخودالمودووار
است و او بواقع داستان زندگی خودش را
شرحدادهاست.
همینطور اســت ،امــا اصالً قابــل اثبات
نیست.
ëëیعنی این اتفاقات برای خود المودووار
رویندادهاست؟
شــاید واژگان «واقعیت خیالی» بهترین
توصیــف بــرای ایــن فیلم باشــد زیــرا در
عین اینکه ســاختار فیلــم و قصه مرتبط
بــا المــودووار اســت اما مطمئنــم برخی
از اتفاقــات مطروحــه در فیلــم اصــاً رخ
نداده اســت .بعضی کاراکترها واقعیاند
و المــودووار آنهــا را از خــودش درنیاورده
اما بعضــی دیگــ ر زاده ذهــن او و افرادی

هســتند کــه پدرو فکــر میکرده بــرای او و
اطرافش قابل خلق و خودنماییاند.
 ëëیعنــیمیخواهیــدبگوییدقســمتیاز
این فیلم فقط تجلــی آرزوهای المودووار
استوچیزهاییکهاوهمیشهمیخواسته
اســت بگوید و تا بهحال دالیــل و پایهها و
ملزوماتآنراپیدانکردهبود.
دقیقــاً ،روزی مــادر پــدرو را کــه نامــش
فرانچسکا اســت ،مالقات کردم و دیدم
چــه میــزان از وجــود وی و اعتقاداتــش
در وجود پدرو هم نشســت کرده اســت.
او زن فوقالعــاده و اندیشــمندی اســت
و پــدرو هــم اعتقاد ویژهای بــه وی دارد.
روزی کــه صحنــه مکالمه مــن و کاراکتر
ایفاکننــده نقش مــادرم در فیلــم «درد
و افتخــار» را میگرفتیــم ،المــودووار در
زمان بیان شــرح وظایــف و متن گفتارم
احساســاتی شــد و اشــک در چشمانش
حلقــه زد .او کاراکتــر مــادر واقعیاش را
در آن نقش متجلی ســاخته و به تصویر
کشیده بود.
ëëتصویرجامعهاسپانیادراینفیلمتاچه
حدبهحقیقتنزدیکاست؟
بســیار زیاد .پدرو به گذشته دور سفر کرده
و آنچه در اواسط دهه  1960در قالب یک
روســتا در گوشــهای از اســپانیا پیــشروی
مــا میگــذارد ،دور از واقعیــت نیســت.
البته بعضی مســائل نیز فقــط مرتبط با
او و خانوادهاش اســت و عمومیتی بر آن
مترتب نیســت .در فیلم میبینیم که در
فضاهایی روستایی و خارج شهری روال و
روندهایی دیکتاتوری مآبانه برقرار است و
پدر خانواده را مردی روستایی و معمولی
مییابم و پســری که مجبور است عالیق
واقعیاش را پنهان نگه دارد.
منبعHerald Tribune:

با احتساب زیادتر شدن نسخههای کارتونی «جنگستارگان»
سینمای که بازسازی «جنگهای کلونی» و «مقاومت استاروارز» از آن
 2019قبیلاند ،ساختن موسیقیهای متن تازه برای آنها نیز به یک
ضرورت تبدیل شــده اما نباید فراموش کرد که هر موســیقی سرایی برای ارائه
کاری جدید در این زمینه مشکالتی اساسی دارد زیرا این سری فیلمهای  9گانه
و دهها اثر ســینمایی ،نمایشــی و تلویزیونی مشتق شــده از آن چنان با موزیک
متن خلق شــده توســط جان ویلیامز که به  42ســال پیش برمیگردد ،عجین
شــدهاند کــه خلق و باور و پخش هــر چیزی بجز آن از این ســری فیلمها دور و
غیرقابل انجام مینماید .با این حال ساخت موسیقی متن هر دو نسخه جدید
«استاروارز» که کارهایی انیمیشنی با نامهای «نیروهای سرنوشت» و «کهکشان
ماجراها» هستند ،به رایان شور سپرده شده و او ابتدا به ساکن ریسکی را مرتکب
شده که به سختی بتوان یک درصد باالی موفقیت را برای آن قائل بود .در عین
حال رایان شــور خطر نکرده و برای این که احتمال توفیقاش را افزایش دهد،
در همان سبک و روالی کارش را تنظیم و ارائه کرده که ویلیامز برای فیلمهای
اولیه از این فرانچیز بســیار موفق و دیرپا در نظر گرفته بود .برخی فیلمســازان
و بخصــوص ســازندگان کارهای «اســتاروارز» ترجیح میدهند موســیقیهای
سروده شده توسط رایان شور مستقل باشد و خط و ربط کلی خود را طی کند اما
برخی دیگر تصمیم او درباره تأسی از ملودیهای ماندگار جان ویلیامز و ادغام
آن با تمهای دلخواه خودش را عقالییتر تصور میکنند و معتقدند او با این کار
اسباب دلسردی هواداران قدیمی این سری فیلمها نشده است.
خود شور در دل سومین ماه از بهار  2019میگوید :برای «نیروهای سرنوشت»
به من آزادی عمل کامل داده شده بود و میتوانستم به هر ملودی ممکنی روی
بیاورم و به هر ریســکی دســت بزنم .من از آن فرصت برای به پرواز درآوردن
ایدههایم بهره گرفتم و این فیلم واقعاً برای من یک ســکوی پرواز بود .با این
حال وقتی به زمان تهیه «کهکشان ماجراها» رسیدیم ،دیدم از اصل اتفاقات
دور افتادهام و دوســتداران قدیمی جنگ ســتارگان برای شنیدن آن تمهای
مشــهور و کارهای جان ویلیامز اشــتیاق زیــادی دارند و در غیاب آن احســاس
دلتنگی میکنند .ارکسترمان را بزرگ تر کردم و به وسعت انتخابهایم افزودم
و دیری نپایید که به فضا و ریتم مورد نظرم رسیدم .آن جا که هم تم افسانهای
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جان ویلیامز فضای اجرا مییابد و هم موســیقی انتخابی من برای «کهکشان
ماجراها» مجال جاری شدن را مییابد.
هر چه بود ،شــور برای انجام مأموریتهای ســختاش به صداهای دیجیتال
و مدرنتریــن روشهای صدابــرداری روی آورد و خــود او در این باره میگوید:
اضافه بر مسائل سنتی و پایهای مثل محل استقرار سازها و این که در کدام جای
اتاقها نصب شــوند ،من باید تکنیکهای اجرای یــک کار زنده و راز موفقیت
موســیقیهای حماســی را هم در کارم لحاظ میکردم .این کــه دقیقاً در کدام
نقــاط و لحظــات کار خود را بــرش کنید و چه زمانی از نو به حرکــت در آیید ،از
نکاتی بود که ذهن مرا به خود مشــغول میکرد .هر اپیزود از این ســریالهای
کارتونی اضافه بر موسیقیهای کلی این مجموعه تمهایی مختص خود را نیز
میطلبند و موسیقیهایی را که احساسات و رویدادهای آن قسمت را برسانند.
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