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فيلم هفته

درباره «آقاي هولمز» حاصل همکاري مجدد بيل کاندون و ايان مک کلن

زوال حافظهکارآگاه معروف
پي��ران ب��ه حداقله��ا و توفيقهاي
کوچ��ک ني��ز راضيان��د .در حال��ي
که کاره��اي هنري س��الهاي اخير
پيرام��ون مخلوق معروف هنري ارتور
کانان دويل يعني هولمز کوش��يدهاند
تصاوي��ري جوانت��ر و متفاوتت��ر از
گذش��ته از اي��ن کارآگاه قديمي ارائه
بدهند ،کاندون خطي مخالف را طي
ک��رده و هولم��ز را در اوج پیری وي
در ش��رايطي به تصوير ميکش��د که
ديگر نه واتس��ون -همکار هميشگي
وي -در کنار اوس��ت و ن��ه خبري از
س��فرهاي دور و دراز هميشگي او به
اينجا و آنجا درميان اس��ت .اين بواقع
فرصتي نادر براي به تماش��ا نشستن
م��ردي اس��ت که هميش��ه چند گام
از آدمهاي خالف��کار پيش بود اما بر
اس��اس رمان «کل��ک کوچک ذهن»
نوش��ته س��ال  2005ميچ کالين که
اين فيلم آن را دس��تمايه کارش قرار
داده اس��ت ،در سال  1947در حالي
از ژاپن به خانهاي سنگي و روستايي
در منطق��ه <دوور> واقع در کرانههاي
جنوب شرق انگليس رجعت کرده که

هولمز برای پسر صاحبخانه حالت یک پدر را پیدا میکند

امتي��از ب��زرگ ش��رلوک هولم��ز
کارآگاه افس��انهاي و خيال��ي بريتانيا،
هميشه هوشياري خيرهکننده ذهني
او بوده اس��ت اما فيل��م جديد «آقاي
هولمز» که سه هفته از اکران عمومي
آن در امري��کاي ش��مالي و اروپ��اي
غربي ميگذرد و در اين مدت فروش
متوسطي داشته ،هولمز را در نقطهاي
 180درجه متفاوت و در شرايطي به
نمايش ميگذارد که هوش��مندياش
را از دس��ت داده و در حال کوش��ش
ب��راي ب��ه ي��اد آوردن گذش��ته
خود است.
ش��رلوک در اين فيل��م نه آن مرد
ميانس��ال تيزهوش ادبيات داس��تاني
و فيلمهاي س��ينمايي متعدد ساخته
ش��ده پيرامون وي بلکه مرد بس��يار
پيري اس��ت که در  93س��الگي فقط
ب��ه زنده ب��ودن ،گش��ت زدن در باغ
خان��هاش و رس��يدگي ب��ه کن��دوي
زنبورهاي عس��ل دلخوش است .او نه
فقط آمادگي س��ابق را براي رو کردن
چه��ره تبهکاران ن��دارد ،بلکه بايد به
انواع راهه��ا وداروه��اي کمکي روي
بياورد تا حافظه مخدوش شدهاش را
احيا کند.
 17سال پيش در همکاري نخست
بي��ل کان��دون در مق��ام کارگردان و
ايان مک کلن بهعن��وان بازيگر فيلم
«خدايان و هيوالها» خلق شد که آن
فيل��م نيز درباره يک مرد نامدار رو به
زوال ب��ود .در آن فيلم زندگي جيمز
ويل کارگرداني که نخس��تين تصاوير
س��ينمايي کاراکتر فرانکشتن را ارائه
داد ،ب��ا بازي عالي م��ک کلن توضيح
داده ميشد و س��ناريوي کاندون در
اي��ن خصوص ب��ه قدري خ��وب بود
که جايزه اس��کار بهتري��ن فيلمنامه
س��ال  1998را ب��رد .جيم��ز ويل در
آن فيل��م م��ردي توصيف ش��د که با
واپسين بارقههاي نبوغ و اشتياق خود
کلنجار م��يرود تا ش��ايد اثر هنري
ت��ازهاي را پيرامون مخل��وق هولناک
خود رو کند.
 17ëëسال بعد
«آق��اي هولمز»  17س��ال بعد از
اکران و توفي��ق «خدايان و هيوالها»
م��ک کلن را با يک ب��ازي عالي ديگر
در قالب هولمز فرو ميبرد و وي يک
بار ديگر نش��ان ميده��د که چگونه

ایان مک کلن در نقش یک شرلوک هولمز  93ساله ؛ کارآگاه نخبهای که حافظهاش دیگر یاری نمیکند

وصال روحاني

ديگ��ر هيچ توقعي از خود ندارد و اگر
وظيفهاي پيش روي او باش��د ،مبارزه
با رون��د زوال حافظه اس��ت و همين
طور تالش براي بازيابي خاطراتي که
از او دور و دورتر ميشوند.
مراقب��ت از اين مرد پي��ر نامدار با
مال��ک این خان��ه به نام مون��رو (لورا
ليني) اس��ت که البته دلمشغولي اول
اي��ن زن نه يک هولم��ز از کار افتاده
بلکه پسر  10ساله خودش به نام راجر
(ميلو پارکر) است.

ب��ه آرام��ي دوس��تي ب��ا ارزش��ي
همچون ارتباط يک پدر با پس��ر بين
هولمز و راجر شکل ميگيرد اما روزي
ضرورت��ي هولمز را به س��مت يکي از
مع��دود پروندههاي ناتم��ام ماندهاش
که او آن را وقتي  65سال سن داشت
رها کرده و بهداليلي به نتيجه نهايي
نرس��انده بود ،س��وق ميدهد .آنگاه
کاندون در مق��ام طراح قصه ومجري
طرح ما را با فالشبکهايي به سمت
گذش��ته ميبرد تا بگويد ماجراي اين

پرونده به پايان نرسيده چيست و چرا
هولمز آن را ناتمام گذاشته است.
ëëافسردگي شديد
در اي��ن ف�لاش بکه��ا ميبينيم
که کمتر از  30س��ال پيش مردي به
نام توماس کلم��وت (با بازي پاتريک
کندي) به سراغ هولمز در اوج طراوت
فکر و هوش��ياري ذهنياش ميرود و
از او ميخواهد همسرش با نام «آن»
(هتي موراهان) را زير نظر بگيرد زيرا
وي بعد از مرگ دو فرزندش در زمان
ب��ارداري دچار افس��ردگي ش��ديدي
شده و بهنظر ميرسد کهانديشههاي
خطرناک��ي در س��ر دارد« .آن» ب��ا
تعقي��ب کتابه��ا و هنره��اي وي��ژه
احضار مردگان ميخواهد فرزندان از
دس��ت رفتهاش را ببيند و با روح آنها
س��خن گويد و بهنظر ميرس��د معلم
موسيقي «آن» نيز که زني آلماني به
نام شيرمر (فرانس��يس دالتور) است
روي اح��وال او تأثير منفي ميگذارد
و در کشيده شدن وي بهسمت ارواح
دخي��ل اس��ت ،هولم��ز در آن زمان
بوي کژي و ناراستي و حتي احتمال

ش�رلــوک هـولم�ز در
93س�الگي به انگليس
بازگش�ته و در حال�ي ک�ه
خاطراتش ه�ر روز کمرنگ تر
ميشود و به رسيدگي به باغ و
کن�دوي زنبورهاي عس�ل خود
دلخ�وش اس�ت ،پرون�دهاي
قديمي به روي او باز ميشود

تخلفه��اي بزرگتر را در اين ارتباط
حس ميکند و حاال که در اوج پيري
و در ميان خاطراتي مخدوش مجبور
به بازگش��ت به آن پرونده ش��ده ،آن
احس��اس را ب��ه ش��کلي قويت��ر در
ذهنش دارد.
ëëبديعترين دستاورد
ب��ا اي��ن ح��ال س��ناريوي جفري
هچ��ر براس��اس کت��اب مي��چ کالين
بي��ش از آنک��ه متمرکز ب��ر حل اين
معض��ل قديم��ي باش��د ،از قديمي و
پير ش��دن اين حالل بزرگ معماهاي
جنايي(هولم��ز) ميگوي��د و با به ياد
آوردن يک ماج��راي قديمي ،يک بار
ديگر وظايف هولمز را در صديق و سر
راس��ت بودن به وي گوشزد ميکند.
غم��ي ک��ه در ح��ل آخري��ن معضل
جناي��ي عمر در آس��تانه پايان هولمز
احساس ميشود ،بديعترين دستاورد
فيلم و مهمتر از خود موضوع اس��ت،
زيرا بشر را در مواجهه با زوال عقل و
پايان عمر ،هرچه تسليمتر و راضيتر
نش��ان ميده��د ،حت��ي اگ��ر نامش
شرلوک هولمز باشد.
ëëمشخصات فيلم
٭ عنوان« :آقاي هولمز»
٭ محص��ول :کمپانيهاي آرچر گري
و سيسافيلمز
٭تهي��ه کنندگان :آن ک��ري و ايان
کانينگ
٭ سناريس��ت :جفري هچر بر اساس

رم��ان «کلک کوچک ذهن» نوش��ته
ميچ کالين
٭کارگردان :بيل کاندون
٭ مدير فيلمبردار :توبياس اشليسلر
٭ تدوينگر :ويرجينيا کاتز
٭ موسيقي متن :کارتر برول
٭ طول مدت 103 :دقيقه
٭ بازيگران :ايان مک کلن ،لورا ليني،

ميلوپارک��ر ،هيرويوکي س��انادا ،هتي
موراهان ،پاتريک کن��دي ،نيکوالس
رو ،راجر آالم و فراسيس دالتور.
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گشتي در دنياي سينما

نگاه اميدوارانه سوني پيكچرز به فيلم هيدلستون

س��وني پيكچرز ب��ا تغيير تاريخ
اك��ران اولي��ه فيلم «م��ن نور را
ديدم» و انتقال آن به تاريخي در
چارچوب زماني موسوم به اسكار
نش��ان داد ك��ه روي اي��ن فيلم
بس��يار حس��اب ميكند و آن را
در اندازههاي تصاحب اين جايزه
معتبر در يك يا برخي شاخهها
ميدان��د .اين فيلم ب��ا بازي تام
هيدلستون درباره هنك ويليامز خواننده مشهور ترانههاي محلي امريكا است و آن
را مارك آبراهام كارگرداني كرده و بجز هيدلستون ،اليزابت اولسن ،برادلي ويتفورد،
ديويد كرامهولتز و چري جونز هم در آن بازي ميكنند .ويليامز فقط  29سال عمر
كرد و عارضه شديد قلبي اجازه نداد وي كه زاده ايالت آالباماي امريكا بود از شهرت
و اعتبارش كه در اواخر دهه  1940ش��كل گرفت به اندازه كافي سود جويد .بازي
هيدلستون در نقش اين هنرمند جوانمرگ ميتواند بزرگترين شانس اين فيلم براي
تصاحب برخي از جوايز برتر سال باشد.

نام قسمت جديد «سفر ستارهاي» مشخص شد

جاس��تين لي��ن ك��ه ب��راي
كارگرداني قسمت سوم از سري
جديد فيلمهاي فضايي «س��فر
س��تارهاي» انتخاب شده ،هفته
پيش نام كام��ل اين فيلم را كه
قرار اس��ت در تابس��تان 2016
يعني پنجاهمين س��ال ش��روع
پخ��ش س��ريال تلويزيون��ي آن
اكران شود ،افشا و تأكيد کرد كه
اين فيلم «س��فر س��تارهاي :در وراي لپ» ناميده شده است .واژه لپ ( )LLAPاز
حروف اوليه عبارت معروفي كه كاراكتر آقاي اسپاك در اين سري فيلمها متداول
كرد و با مضمون «طوالني زندگي كن و ش��كوفا ش��و» گرفته شده و چون لئونارد
نيموي ايفاگر اين نقش بهمنماه سال پيش درگذشت و خاطرات سالها درخشش
او در رل اسپاك (اين مريخي هوشمند مستقر در سفينه اينترپرايز) در ياد هواداران
اين سري فيلمها ماند و وي براي آنها بسيار محبوب است ،طبعاً با اشتياق بيشتري
به سوي اين نسخه تازه خواهند رفت.

اسلحه برتر؛  30سال بعد

 30س��ال بع��د از اكران بس��يار
موفق «اسلحه برتر» ،فيلمي كه
ت��ام كروز را در عنف��وان جواني
تبديل به س��تاره جديد هاليوود
كرد ،طرح س��اخت دنبالهاي بر
آن توس��ط شركت اسكاي دنس
و دو تن از مديران آن با نامهاي
ديويد اليسون و دانا گولدبرگ در
دس��ت اقدام است و در نتيجه هر خبر مرتبط با آن با اشتياق زيادي در رسانههاي
غرب��ي انتش��ار مييابد .به عنوان مث��ال هفته پيش تصريح ش��د كه نقش كليدي
ماوريك در فيلم نخست كه خلباني ماجراجو و بسيار سريع بود و نقشاش را كروز
ايف��ا ميكرد ،از مردان اصلي فيلم دوم ني��ز خواهد بود و باز هم کروز در قالب وی
فرو خواهد رفت .با اين حال قصه طبعاً به روزسازي شده و به شرايط كنوني جهان
منتقل گش��ته است و از استفاده فزاينده از روبوتها در پايگاههاي هوايي امريكا و
رويكرد بيش از حد به عناصر غيرانساني در اين ارتباط حكايت ميكند.

