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سینمای جهان
گشتي در دنياي سينما

بازگشت رابرتز به دادگاه

ماهي فيلم مستند در آستانه مرگ

يك ماهــي اوركا كه مركز ثقل
و به قولي كاراكتر اول فيلم مستند
هولناك «ماهي ســياه» محصول
 2013بــود ،دچار عفونت ســينه
و بشدت بيمار شــده و در نتيجه
فرجــام اين فيلــم را تيرهتر كرده
است« .ماهي ســياه» كه ساخته
گابرييــا كاپرت ويت اســت ،به
موضــوع برخورد بيرحمانه با حيوانات در بند در برخي مجتمعهاي آبي و مراكز
تفريحي ميپردازد و از ظلمي ميگويد كه در پاركهاي سياحتي به حيوانات آبي
و خاكي مستقر در آنجا روا ميشود .مسئول پارك «دنياي آبي» كه محل تحت
هدايتش در فيلم مذكور به وضوح مورد اتهام قرار ميگيرد و طي اين مدت تمامي
ايرادات وارده را تكذيب كرده بود ،هفته گذشــته اعتراف كرد كه اين ماهي اوركا
واقعاً بيمار است و حالش هر روز بدتر ميشود و خطر مرگ تهديدش ميكند و به
اين ترتيب صحت ادعاهاي مطرح شده در مورد اين فيلم را نشان داد.

ن سولو هنوز نمرده است!
ها 

بازگشت «كيج» به پشت دوربين فيلمبرداري

نيكوالس كيج معروف كه براي
پس دادن بدهكاريهاي كالنش
در  12ســال اخير در فيلمهاي
بيشمار و سرسامآوري بازي كرده،
در پروژه جديــدش در فيلمي به
نــام «انتقامجويي :يك داســتان
عاشــقانه» هم بازيگــر نقش اول
خواهد بود و هم كارگرداني خواهد
كرد .كيج كه در ســال  2002نيز
هنر كارگرداني را تجربه و فيلم «ساني» را با بازي جيمز فرانكو در نقش اصلي
ارائه كرد ،در اين فيلم جديد كه براساس رماني از جويس كارول اوتس ساخته
ميشــود ،رل يك كارآگاه خصوصي به نام جان درومــور را ايفا خواهد كرد .از
درومور خواسته ميشود كه به پرونده تهاجم گروهي به يك زن ميانسال به نام
تينا طي يكي از اعياد ملي امريكا رســيدگي كند و او در اين راه از كمكهاي
فكري دختر جوان اين زن كه صحنه تهاجم را ديده و نگران است كه مبادا گروه
تعرض كننده از چنگ قانون و تبعات آن رهايي يابد ،برخوردار ميشــود .كيج
از ســاختن فيلمي كه رنجهاي پنهان زنان در جوامع غربي را ميشكافد ،ابراز
رضايت كرده و آن را كمك به اين قشر توصيف كرده است.

يــك مأمــور پليس با
گروهــي موج ســوار
خالفــكار در ســواحل بياريتز
فرانسه برخورد ميكند و با اين
سارقان خودخواه ميستيزد اما
كاترين بيگهلو  35سال پيش
نسخه بهتري از اين داستان را
ارائه داده بود

فيلم هفته
وصال روحاني

«نقطه شكســت» فيلــم جنايي-
اجتماعي اخير اريكســون كور بيش از
آن كه واقعاً يك فيلــم جديد و اصیل
باشــد ،به واقع بازســازي فيلمي است
كه كاترين بيگهلو با همين نام در سال
 1991ساخت و با اينكه فيلمي سطحي
و معمولي به نظر ميرسيد ،اينك و پس
از گذشت يك ربع قرن ،تبديل به يك
اثر كالت (عامهپسند) و ماندگار شده و
در ميان فيلمهايي از اين دست و گونه،
از آن به عنوان يك نمونه ياد ميشود.
ëëمردي براي جلوههاي چشمگير
اريكسون كور امريكايي و ميانسال،
پــس از محكم كردن جــاي پايش در
فيلمهايي چون «سريع و خشمگين» و
«تسويه حساب» و به واقع فيلمبرداري
ايــن آثار بــراي كارگردانانــي ديگر و
ساختن فيلم «شكســتناپذير» ،اينك
مردي مناسب براي فيلمهاي حادثهاي
و پرتنش به حساب ميآيد كه هرگونه
واقعه شگفتانگيز و جلوههاي چشمگير
بصري در آن به چشم ميخورد .با اين
همه نســخه دومی كه اريكسون كور از
آن فيلم پرطرفدار ساخته ،با اصل برابري
نميكند زيرا ســناريوي كــورت ويمر
تماشاگران را چنان مجذوب كاراكترها
نميكنــد كــه دل بــه حالشــان در
سختيهاي روزگار بسوزانند .در شروع
فيلم طي كردن بخشي از مسير صحراي
ايالت نــواداي امريكا را توســط چند
موتورسيكلتران ماجراجو ميبينيم اما
اين فقط مقدمــهاي بر معرفي كاراكتر
اصلي فيلــم كه مردي به نام جاني يوتا
(با بازي لوك بريســي) است ،به شمار
ميآيــد .كارگردان به مــا ميگويد كه
يوتا پس از مدتي كوتاه كار براي نيروي
پليس ،به افبيآي پيوسته و مأموريت
اولي كه به او ســپردهاند ،رسيدگي به
سرقتهايي اســت كه اخيراً در امريكا
و مكزيك رخ داده اســت .اين سرقتها
بيشــتر از متعلقــات امريكاييهــاي
زيادهخواه صورت ميگيرد و ظاهر قضيه
ن هودوار
اين است كه بعداً به شكلي رابي 

درباره «نقطه شكست» ،فيلمي جنايي -اجتماعي از اريكسون كور

«رابين هود»هاي مدرن

بين فقرا تقسيم ميشود و به وسيلهاي
براي بهبودي شرايط زندگي آنان تبديل
ميگردد.
ëëفرامين 8گانه اوزاكي
جاني يوتا براساس قصه يك ورزشكار
قابــل و صاحــب تواناييهــاي باالي
جسماني است و با چنين مهارتهايي
و با مرارت و تحقيق درمييابد كه هدف
از اين سرقتها ،برخي ايدهآلگراييهاي
اجتماعي و شعارهاي سياسي هم هست.
يوتا به آرامي ميفهمــد كه اين رابين
هودهاي مدرن در پــي اجراي فرامين
يك فعال محيط زيســت از ژاپن به نام
اوزاكي اونو هستند كه خود در راه تحقق
بخشيدن همين اهداف جان باخته است
و نام توصيههاي اجتماعي و سياسي او

را  8فرمان اوزاكي گذاشتهاند.
يوتا مجبور به تقابل با اين ياغيهاي
جوانمرد ميشود و اين قسمت از فيلم
بيشــباهت با صحنهاي مشابه در فيلم
اوريژينالي نيســت كه كاترين بيگهلو
ســاخت و پاتريك ســوييزي فقيد از
بازيگران اصلي آن بود .اين تالقي برخالف
آن فيلم نه در سواحل كاليفرنياي امريكا
بلكه ســواحل بياريتز در جنوب غرب
فرانسه انجام ميپذيرد .او در اين ارتباط
با كاراكترهايي به نامهاي سامسارا (ترهزا
پالمر) كه بسيار عصبي روي امواج دريا
موجسواري ميكند و همچنين بودهي
(ادگار راميرز) كه ظاهراً سركرده گروه
موجســواران و در واقــع رئيــس گروه
سارقان است ،آشــنا ميشود و همين

سينماي 2016

ماجراي سفر طوالني
و انساني
«سلمان خان»
فيلم جديــد هندي «باجرانگــي بايجان»
( )Bajrangi Bhaijaanكه پس از فروشي
چشمگیر در هند و كشورهاي اطراف به تازگي
در بخشــي از امريكاي شــمالي و اروپا اكران
عمومي شده ،از همان فرمول فيلمهاي موفق
باليوود تبعيت ميكند و البته اقدام و گام تازه
سلمان خان ،يكي از  10مرد اول سينماي هند
براي حفظ جايگاه رفيعش در صحنه هنر اين
كشور بسيار پرنفوس و فقير اما عاشق سينما
هم هست .ســلمان خان هميشه در مقاطعي

بودهي اســت كه وقتي يك روز يوتا در
امواج دريا گرفتار ميآيد ،به نجات وي
ميشتابد.
ëëسرشار از ماجراجويي
تصاوير به ما از فعاليتهاي خالفكارانه
اين موجسواران و رويارويي ناگزير جاني
يوتا با آنها خبر ميدهند ولي اين تصور
كه اين رابين هودهاي مشكوك بسيار
آسان تسليم و مغلوب يوتا خواهند شد،
تصور ســادهانگارانهاي است« .كور» به
عنوان كارگرداني كه در اصل و ابتدا يك
فيلمبردار بود ،طبعاً بيشــترين دقت را
در گرفتن و تدوين تصاوير مورد نظرش
در ايــن فيلم به خــرج ميدهد و فيلم
سرشار از موجسواريهاي ماجراجويانه
و همــكاري ظاهري يوتا بــا بودهي و

سلمان خان (چپ) و همراهان ویژه اش در فیلم «باجرانگي بايجان»

ن ســولو
بــا مرگ تقريبي ها 
در پايان قســمت هفتم «جنگ
ســتارگان» ،به نظر ميرسيد اين
كاراكتر محبوب با بازي هريسون
فورد از چرخه كارها خارج شــده
باشد اما باب ايگر ،رئيس كمپاني
والت ديســني كه حق تملك اين
فيلمهاي هفتگانه و امتياز ساخت
قسمتهاي بعدي را  4سال پيش
از جورج لوكاس خريد ،هفته پيش گفت يكي از طرحهاي بعدي اين استوديو،
ساخت فيلمي است كه بر كاراكترهاي هان سولو و چو باكا متمركز است و ايام
جواني آنها را نشان ميدهد و فيل لورد و كريس ميلر كارگردانان آن هستند و
يك سال بعد از «استار وارز  »8يعني در سال  2018اكران خواهد شد .اضافه بر
اين ،فيلمهاي ديگري هم كه منشعب از داستان جنگ ستارگان و در بر دارنده
كاراكترها و نمادهاي آن هســتند ،مراحل سفارش و توليد را ميگذرانند .از آن
قبيل اســت فيلم «موجود نااهل :يك داستان استار وارزي» كه پيرامون تالش
شورشيها براي كشاندن ســرمايههاي امپراتوري به خاك ستارهاي موسوم به
«مرگ» است و  29آذرماه امسال اكران خواهد شد.
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لوك بريسي در نمایی از فیلم «نقطه شکست»

 17ســال بعد از درخشش در
فيلم «ارين بروكوويچ» و تصاحب
جايزه اسكار برترين بازيگر زن سال
در نقش زني شــاغل در یک دفتر
حقوقي ،جوليــا رابرتز امريكايي و
تقريباً مسن و معروف با فيلم جديد
«مرد قطاري» به صحنه فيلمهاي
مبتنــي بر امور قضايــي و دعاوي
حقوقي برميگردد و يك بار ديگر
در دادگاه سرنوشتساز ميشود .او در اين فيلم كه نوشتن سناريوي آن با سايمون
استيونسون است ،نقش وكيل داريوس مك كالوم را ايفا ميكند كه يك شخصيت
واقعي و مردي ديوانه اســت و بارها با درآوردن خود به شــكل مقامهاي حقيقي
سيستم حمل و نقل ترنها در امريكا ،قطارها را به سمت و سوهاي غلط ميفرستاد
و حادثهسازي ميكرد و  25بار براي اين گونه خطاها بازداشت و محاكمه شد و اين
فيلم ،ماجراهاي او و وكيل آخرش (رابرتز) را شرح ميدهد.
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حساس از سال فيلمهاي جديدش را در هند و
بخشي از دنيا اكران ميكند تا باز نشان بدهد
كه در  51ســالگي و پس از  25سال جوالن
در ســينماي هند ،هنوز نــزول نكرده و مردم
همچنان خواهان وي هستند.
«باجرانگــي بايجان» مثل اكثــر كارهاي
باليــوود تمي عاطفي و موافق طبع شــرقيها
دارد و قطره اشــكي را بر چشمها مينشاند و
از ارزش خوبيها و كمك كردن به مستمندان
يا افراد بيپناه ميگويد .اين فيلم البته يك پل

ارتباطي بين هند و پاكســتان هم هســت كه
با وجود ريشهاي مشــترك ،سالها با يكديگر
اختالف داشــتهاند و اينك نيــز «رقيب»اند
و نه «دوســت» .در خانوادهاي در پاكســتان
دختر نوجواني به نام شــيدا (با بازي هارشالي
مالمورتــا) با وجود متانــت و زيبايي به ندرت
حرف ميزند و اين امر اســباب نگراني عميق
والدين او شــده است .مادر شــيدا به توصيه
آشنايان به دهلينو سفر ميكند تا آنجا در يك
معبد مقدس درماني بر اين عارضه بيابد و زبان

گروه وي به قصد كســب اطالعات هر
چه بيشتر و ســرانجام دستگير كردن
آنها است .در اين راستا ،شدت و حدت
ماجراها بتدريج بيشتر ميشود و اينها
موافق طبع سينمادوستان مدرن است
كه از هر رويداد و واقعه اكشن در فيلمها
استقبال ميكنند.
ëëچند ايراد
اين يــك ايــراد در فيلــم «نقطه
شكســت» اســت كه با وجود صحبت
فــراوان كاراكترها پیرامــون  8فرمان
اوزاكــي هرگز اين فرامين به درســتي
تشريح و ترسيم نميشــوند تا بيننده
دريابد با چه چيزهايي طرف اســت و
آنچه  25سال پيش در فيلم اوريژينال
ديديم ،باورپذيرتر بود زيرا در آن فيلم

دختر دلبندش را باز كند .در راه بازگشــت به
هند ،قطار حامل شــيدا و مادرش بر اثر نقص
فني در قسمتي از مسير توقف ميكند و شيدا
كه از پشــت پنجــره ترن شــاهد مصدوميت
يك بره بينوا شــده ،به بيرون ميپرد تا به بره
كمــك كند ،غافل از اينكه قطار به راه ميافتد
و ميرود و او را در سرزمين ناآشنا (هند) تنها
و بيكس ميگــذارد .او از پا نميافتد و با ترن
بعدي به دهلي برميگردد تا از آنجا بليت سفر
به اسالمآباد پاكستان را ابتياع كند و در دهلي
است كه با يك مرد متعهد و دلسوز و مذهبي
به نام باجرانگي (سلمان خان) مالقات ميكند
و ماجراي تلخ خــود را به او ميگويد و از وي
كمك ميخواهد .باجرانگي هم با وجود تمسخر
اطرافيان با همراهي همسرش راسيكا (كارينا
كاپور) مصمم به كمك به شيدا و باز گرداندن
وي به پاكستان ميشود .البته وقتي پاكستاني
بودن شــيدا مشخص ميشــود ،اكثر اعضاي
خانــواده باجرانگي بــه او تكليف ميكنند كه
اين دخترك را رها كند اما حس انساندوستي،
چنين اجازهاي را به اين مرد مهربان نميدهد.
با اين همه ،در زمان عبور باجرانگي از مرز
هند و پاكستان ،وي را به اتهام جاسوسي براي
هنديها ميگيرند و همــان جا ،باجرانگي با
يك روزنامهنگار بــه نام چاند نواب (نوازالدين
صديقي) هم مالقات ميكنــد .اين خبرنگار
ابتــدا تصميم ميگيرد با چاپ وســيع اخبار

كاراكتر پاتريك سوييزي و همراهانش
ســرقت ميكردند تا زندگي مرفهتر و
پرتجملتري داشــته باشند اما در اين
فيلم بودهــي و گروهش از آرمانهايي
صحبت ميكنند كه قابل لمس و ديدن
در مســير قصه نيســت و با قيافههاي
حق به جانب و زيادهخواهيهاي خود،
تماشــاگران را به اين باور ميرســانند
كه برخالف دالور مشــهور جنگلهاي
شروود انگليس (رابين هود) واقعاً دل به
حال مستمندان نميسوزانند و فقط در
پي به هم ريختن جامعه و ماهي گرفتن
از آب گلآلــود هســتند .اين در حالي
اســت كه فيلم نخســت به كيانو ريوز
خدمت بزرگي كرد و از مقدمات تبديل
شدن او به يك ستاره در هاليوود بود اما
خدمتي مشابه توسط فيلم فعلي به هيچ
يك از بازيگران آن ارائه نميشود.
ëëمشخصات فيلم
٭ عنوان« :نقطه شكست»
٭ محصول :كمپاني برادران وارنر
٭ تهيهكننــدگان :انــدرو كوزووي،
برادريك جانسون و جان بالدچي
٭ سناريســت :كورت ويمر براساس
داستاني از ريك كينگ و پيتر ليف
٭ كارگردان و مديــر فيلمبرداري:
اريكسون كور
٭ تدوينگران :تــام نوبل ،جرالد بي
گرينبرگ و جان دافي
٭ موسيقي متن :تام هالكن برگ
٭ مدت 113 :دقيقه
٭ بازيگــران :ادگار راميــرز ،لــوك
بريســي ،ترهزا پالمر ،دلروي ليندو ،ري
وينســتون ،فاريس ال سلطان و مايكل
رالرت.

منبعEmpire :

كوشــش اين مرد و دخترك براي بازگشــت
دخترك به خانهاش در نشريه خود به شهرت
و اعتبار برســد اما با تحت تأثير قرار گرفتن
و دل سوختن به حال دخترك ،تغيير عقيده
ميدهد و با آنها همراه ميشود و ميكوشد كه
اين سفر طوالني و انساني را به سامان برساند
و كاري كند كه دختــرك به نزد خانوادهاش
رجعــت كنــد .آيا ايــن تالشها بــه نتيجه
ميرســد و آيا باجرانگي ميتواند جاســوس
نبــودن و بيگناهياش را به اثبات برســاند
و از مرد ســادهدلي كه هســت ،به چهرهاي
زرنگ و سرنوشتســاز تغيير وضعيت بدهد؟
اينها سؤاالتي اســت كه فيلم مطرح ميكند
و كبيرخــان ،كارگردان فيلم با تمركز و تكيه
بر كاراكترهاي پرشــمار فيلمش ،تماشاگران
را با خود همســو ميكند .شايد راز موفقيت
اين فيلم ،پيشــينه همكاري ســلمان خان با
كبيرخــان در فيلم پرفروش ديگــري به نام
« »FK Tha Tigerو به تبع آن ،آشــنايي
آنها با روشهاي كاري طرف مقابل باشد .اگر
فرقي بيــن «باجرانگي بايجان» با اين فيلم و
برخي كارهاي ديگر كبيرخان وجود داشــته
باشــد ،كمبود تحرك و فقدان فاكتور اكشن
و عمده شدن ساير عوامل در اين فيلم است.
فيلمي كه با سالح احساســات و ارتباطهاي
انسانياش به هدف خود ميرسد.
منبعIndia. Times :

ادامه جوالن رولينگ با هري پاتر

محبوس شدههاي آسانسور « 11سپتامبر»

يــك فيلم تــازه دراماتيك به
نــام « »9/11كه براســاس واقعه
مدهش  11ســپتامبر اســت ،از
هفته پيش در امريكا كليد خورد
و فيلمبرداري آن آغاز شــد و قرار
است در ســال  2017به نمايش
درآيــد .در اين فيلم كه كارگردان
آن مارتيــن گوينگويي اســت و
ســناريوي آن را نيز همين هنرمند با مشاركت استيون گولبيوفسكي نوشته،
5نفر را ميبينيم كه پس از آن انفجار بزرگ در يكي از آسانسورهاي ساختمان
عظيم و ويران شده موسوم به عمارت دوقلوي تجارت جهاني در شهر نيويورك
گرفتار شــدهاند و راه نجات را ميجويند .در اين فيلم كه به طور تام و تمام در
استوديوي النگ بيچ در ايالت كاليفرنياي امريكا تهيه خواهد شد ،چارلي شين
و ووپي گولدبرگ رلهاي اصلي را بازي ميكنند و لوئيس گازمن ،وود هريس و
اولگا فاندا نيز نقشهايي را برعهده دارند.

مصاحبه هفته
برندون روت ،هنرپيشه  37ساله امريكايي
از چهرههــاي ويژه  15ســال اخير فيلمهاي
كميك اســتريپي است زيرا ابتدا به جانشيني
كريســتوفر ريــو فقيد در يكــي از فيلمهاي
سينمايي 8گانه سوپرمن ،نقش اين ابرقهرمان
خيالي را بازي كرد و سپس به مديوم تلويزيون
آمد تا در مجموعه «افسانههاي فردا» نيز كه
يك كار كميك بوكي است ،يكي از نقشهاي
اصلي را برعهده بگيرد .اين ســريال با تكيه بر
كاراكتر اصلــي ري پالمر كه ايفاي نقش او با
برندون روت اســت و همچنين شخصيتهاي
ســارا (كيتي لوتــز) و كندرا (شــيارا رني) از
آدمهاي توانمندي ميگويــد كه وظيفه اول
و آخر خود را حفظ امنيت شــهر و محلهاي
اقامت مردم ميدانند ولي عاري از خدشههايي
هم نيستند كه زندگي در يك جمع پرشتاب
به آنها تحميل كرده است .اين سؤال همچنان
مطرح اســت كــه از اين قهرمانــان كميك
اســتريپي چه توقعي بايد در راه پااليش شهر
داشــت و آيا ري پالمر فرجام روشني خواهد
داشت يا مثل ســوپرمن گاه در درگيريهاي
درونــي خويش گرفتار خواهــد آمد؟ برندون
روت ميتواند از بهترين پاسخ دهندهها به اين
گونه سؤاالت باشد.
ëëآقــاي روت! در اپيزود اخير ســريال
«افسانههاي فردا» كشتيای را ميبينيم
كه از بندر جدا ميشــود و در دل آب به
حركت درميآيد .آيا اين به معناي درهم
شكســتن تصورات ري پالمر در زمينه
حضور داشتن در يك گروه از ابرقهرمانان
كميك بوكي است؟

برندون روت در کنار کاراکتر کمیک بوکی خود

جي .كي .رولينگ ،نويســنده
زن بريتانيايي كه فروش هنگفت
كتابهاي هفتگانه هري پاتر وي
و توفيق عظيم  8فيلم ســينمايي
ســاخته شــده از روي آن از وي
چهرهاي ميلياردر ساخته است ،در
دور تازه فعاليتهايش هم نان اين
نوجوان عاشق سحر و جادو (پاتر)
را خواهد خورد .از يك سو ،او فيلم
«هيوالهاي فوقالعاده و كجا آنها را پيدا كنيم» را آماده نمايش دارد كه براساس
كتاب تجربي سال  2001وي با همين نام (و مقدمهاي بر ماجراهاي پاتر) ساخته
شده و از  29آبان در سطح جهان اكران ميشود و از طرف ديگر ،يك مجموعه
مطالعاتي و  4قســمتي تازه مرتبط با پاتر و داستانهايش به صورت تصويري و
صوتي با عنوان كلي تاريخ «جادو و جادوگري در امريكاي شــمالي» كه آن هم
براســاس نوشتههاي رولينگ است ،از طريق سايت اينترنتي پاترمور در اختيار
عالقهمندان گذاشته شده كه ميتوانند با پرداخت مبلغ مقرر ،آن را دانلود كنند.
در اين مجموعه ،هم پايههاي كار پاتر و هم پيشينه جادوگري در امريكا و كانادا
تشريح ميشود.

برندون روت از قهرمانان كميك استريپي ميگويد

قهرمان زندگي خود باشيد
پالمر كمتر به شــك ميافتد .بــاور او اين
است كه هرچند در اســكله ميماند اما حتماً
سرنشــينان كشــتي براي همراه بردن وي باز
خواهند گشــت و او باز وارد چرخــه كار اين
قهرمانان ميشود و به مردم ياري خواهد رساند.
پالمر حتي نيازي به يك بررسي مجدد مسائل
موجود نميبيند و به نتيجهگيريهاي قبلياش
معتقد است و تغيير در آن را الزامي نميداند.
ëëري پالمر براساس داستان اين مجموعه
مســئولیت كمپاني را به ســارا واگذار
ميكند .آيا اين هم در راســتاي وظايف
او به عنوان منجي شهر و عامل برقراري

امنيت در آن است؟
از نــكات جالب در ايــن مجموعه ،غافلگير
شــدن ري پالمر از برخي اتفاقــات و از جمله
تغيير نام شــركت است .داستان به ما ميگويد
با وجود تمامي حركات مؤثر و مفيد پالمر براي
اطرافيانش و براي شهر ،آنها پارهاي از مسائل را
از او پنهان نگــه ميدارند زيرا ميدانند وي در
صورت مطلع شدن از مسائل ،مانع كجروي آنها
خواهد شد .پالمر تحت هر شرايطي اين شركت
را عصاره تالشهاي خود ميداند و برايش تغيير
نام آن چندان مهم نيست.
ëëري پالمر براساس اين داستان و طبق

روال حاكم بر اين كميك استريپ ،اين
قــدرت را دارد كه به گذشــته برگردد
و اتفاقــات رخ داده را تغييــر بدهد و
تعديلهاي الزم را در آن معمول نمايد .آيا
او وسوسه نميشود كه به گذشته خودش
هم برگردد و با اين ســاح ،اشتباهات
گذشتهاش را ترميم كند؟
او چندان در قيد و بند مسائل خودش نيست
زيرا عادت دارد به جمع فكر كند .اين بارزترين
وجه زندگي اكثــر قريب به اتفــاق قهرمانان
كميك بوكي اســت .اينكه دغدغه خودشان را
ندارند و سودجو نیستند.

ëëاما او بارها به گذشــته و آينده سفر
ميكند؟
همين طور اســت اما انگيزه آن ،پيدا كردن
يك چيز خاص براي خودش نيســت و وقتي به
زمان فعلي برگردد ،از اينكه به لطف قابليت اين
گونه سفرها با كاراكترهاي «فلش» و «تير سبز»
برابر شده ،احساس شادي و غرور ميكند .پالمر
و ساير قهرمانان كميك استريپي وقت چنداني
براي بازبيني مسائل ندارند و در نتيجه در همان
چرخه تكــراري قبلي به حركت درميآيند .آنها
براي كمك به مردم و نيكانديشي بار آمدهاند و با
اين وجود وقتي از خود آنها پرس و جو ميشود،
ميگويند نبايد درباره آنها افسانهسرايي كرد .در
همين راستا ،وقتي ري پالمر نيز از سفر قبلياش
در تونل زمان به شــرايط فعلي خود برميگردد،
بهتر از گذشــته ميتواند شــرايط اهالي شهر و
منطقهاش را مرتب و منظــم كند .براي او مهم
نيســت با چه نام و عنواني وي را صدا ميزنند و
فقط انجام وظايفش براي او اهميت دارد.
ëëبراين اســاس به مردم عــادي چه
توصيههايــي ميتوان كرد تــا آنها هم
زندگي مثمر ثمري داشته باشند؟
درسهــاي كميكبوكها براي مردم عادي
چيزهايي از همين قبيل اســت .اينكه زندگي
گروهي و كارهاي جمعي مهمتر اســت .البته
آنها بايد به خودشــان هم فكر كنند ولي فقط
در اين راستا كه زندگي فرديشان براي ديگران
مشكلساز نباشد .اينكه براساس تجربيات قبلي
و شرايط كنوني زندگي بهتري را بسازيد ،يك
اصل مفيد براي همگان اســت .بر اين مبنا و از
اين منظر ،هر كسي ميتواند يك قهرمان باشد.
قهرماني براي زندگي خودش.
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