10فیلم برتر جهان در سال گذشته

غافلگیری روی پرده نقرهای سال

تشــخیص  10فیلم برتر ســال ســینمای جهــان آنقدرها هم
دشــوار نیســت و آنها که نــام و اوصافشــان میآید ،در ســال
روبه اتمام بیشــترین تحســین بینالملل و جوایــز اصلی هنر

هفتــم را بهخــود اختصــاص دادهانــد امــا بیانصافی اســت
اگــر نگوییم که «تاریکترین ســاعات»« ،مرا ،با اســم خودت
صــدا بــزن»« ،»Phantom Thread« ،تمامی پول موجود در
جهان»« ،اســیرگل و الی»« ،بازی مالــی»« ،مریض بزرگ»،
«بیعشق»«،دایره»وحتیقسمتهشتم«جنگستارگان»
(بهخاطر دستاوردهای عالی فنیاش) میتوانستند وارد این

فهرست شــوند .اســامی ،مشــخصات و توضیحات ضمیمه
شناســنامه هر فیلــم مشــخص میکند که چــرا هر یــک وارد
 Top Tenشدهاند ولی راز مشترک هر  10فیلم غافلگیر کردن
بینندههــا بودهوســرآمد شــگفتیســازان فیلم«شــکل آب»
گییرمــو دل تــوروی مکزیکی اســت که یک بــار دیگر معنای
ط تریرابهواژههایفیلموسینمابخشیدهاست.
بسی 

ه بیلبورد بیرون ابینگ میسوری
س
Three Billboards Outside Ebbing Missouri

شکل آب

دانکرک

The shape of Water

Dunkirk

محصول :امریکا
ژانر :جنایی -اجتماعی
کمپانیهــا :بلوپرینــت پیکچــرز و فاکــس ســرچ
الیت
تهیه کنندگان :پیت ژرنین و مارتین مک دوناف
سناریست و کارگردان :مارتین مک دوناف
مدیر فیلمبرداری :بن دیویس
تدوینگر :جان گریگوری
موسیقی متن :کارتربرول
طول مدت 115 :دقیقه
بازیگران :فرانسیس مک دورماند ،وودی هارلسون،
ســم راک ول ،جان هاوکز ،پیتر دینکلیج ،کالب الندری
جونز ،ابی کورنیش و دارل بریت گیبسون
موضــوع :میلدرد هیز (با بازی فوقالعاده فرانســیس
مــک دورماند کهنــه کار) مادر مغموم آنجالی  18ســاله
اســت کــه  7ماه پیــش مــورد تعرض قــرار گرفتــه و جان
باخته و از این بابت عصبانی اســت کــه تحقیقات پلیس
هیچ ســرنخی را پیدا نکرده و قاتل دخترش را مشــخص
نساخته است.
او بــرای نشــان دادن این امر و بواقــع تجلی اعتراضاش
بــه ایــن بیتفاوتــی ســه بیلبــورد را در اطــراف محــل
مســکونیاش اجــاره و روی آنهــا جمالتــی را بــا
حــروف درشــت حــک میکنــد کــه نشــانگر اهمــال بیل
ویالگبــی(وودی هارلســون) کالنتــر شــهر و افســر ارشــد
وی جیســن دیکسون(ســم راک ول) در ایــن خصــوص
اســت و ایــن امــر طبعــاً بر ایــن مقامهــای امنیتــی گران
میآیــد و در یک مقابله به مثل بــه آزار فرد اجاره دهنده
بیلبوردهــا و بازداشــت یــک همــکار میلــدرد مبــادرت
میورزند .فتح جوایز گولدن گلوب و کاندیدا شــدن برای
هفــت جایزه اســکار امســال نشــانگر اعتبــار فــراوان این
فیلم است.

محصول :امریکاومکزیک
ژانر :ملودرام و تخیلی
یها TSG:و دابل دیریو
کمپان 
تهیهکنندگان :جیمایلز دیل و گییرمو دل تورو
 سناریستها:ونهساتیلور و گییرمو دل تورو
کارگردان:گییرمو دل تورو
 مدیرفیلمبرداری:بن الست سن
تدوینگر:سیدنیوولینسکی
موسیقیمتن:الکساندردسپالت
 طولمدت 123:دقیقه
بازیگــران :ســالی هاوکینز ،مایکل شــانون ،ریچارد
جنکینــز ،دوگ جونــز ،مایــکل اشــتالبرگ ،اوکتاویــا
اسپنسر  ،دیوید هیولت و مورگان کلی
موضــوع :الیــزا اســپوزیتو (بــا بــازی بســیار خوب ســالی
هاوکینز) که درکودکی بر اثر یک تهاجم خشــن و در شــوک
عصبی حاصله الل شــده و یک زخم ماندگار هم در پشــت
گردنش بهچشــم میخــورد ،فقط از طریق زبان ناشــنواها
(ایمــا و اشــاره) بــا ســایرین ارتبــاط برقــرار میکنــد .منزل
مســکونی وی در طبقــه بــاالی یــک ســینما در گوشــهای از
شــهر بالتیمــور امریــکا قــرار دارد و شــغل او ســرایداری در
یک البراتوار مخفی فضایی در همین شــهر اســت و زمان،
 1962استکهجنگسردبین امریکاوشوروی شدتگرفته
اســت .تنها دوســتان نزدیک الیزا ،جایلز (ریچارد جنکینز)
و زلدا (اوکتاویا اسپنســر) هستند که اولی طراح نقاشیهای
تبلیغاتــی اســت و دومی همکار سیاهپوســت وی در محل
کارش کــه در رســاندن حرفهــا و مفاهیــم مورد نظــر او به
ســایرین ،مشــارکت میکنــد .روزی یــک موجــود روبــوت
وار فضایــی کــه ظاهــراً در رودخانــهای واقــع در امریــکای
جنوبی پیدا شــده ،برای تحقیقات به آنجا انتقال مییابد و
مــراوده با همین موجود ،زندگی الیــزا را در این فیلم دارای
 13کاندیدایی اسکار 2018ب هکلی عوض میکند.

محصول :امریکا ،بریتانیا ،فرانسه و هلند
ژانر :تاریخی -جنگی
کمپانیها :برادران وارنر و سینکوپی اینک
تهیه کنندگان :اما تامس و کریستوفر نوالن
سناریست و کارگردان :کریستوفر نوالن
مدیر فیلمبرداری :هویت فان هویتما
تدوینگر :لی اسمیت
موسیقی متن :هانس زیمر
طول مدت 106 :دقیقه
بازیگــران :ارون وایــت هد ،تام گلیــن کارنی ،جک
لودن ،هری اســتایلز ،انورین بارنارد ،جیمز دارســی،
بــری کئــوگان ،کنــت برانــا ،شــیلیان مورفــی ،مارک
ریلنس و تام هاردی
موضوع :طی ســال  1940در حالی که فرانســه به دســت
ارتش آلمان نازی تســخیر شــده ،هزاران هزار سرباز قوای
متفقیــن (مخالفــان آلمانیها) بــه منطقه دانکــرک پناه
میبرند اما نازیها به آنجا هــم هجوم میبرند و تقابلها
تــا آنجــا کشــیده میشــود که چــارهای جــز تــرک آن مکان
توســط متفقین باقی نمیماند و خــروج آنها از دانکرک از
سه راه زمینی ،هوایی و دریا صورت میپذیرد.
یکی از شــخصیتهای اصلی داستان ســربازی بریتانیایی
به نام تــام (با بازی فیون وایت هد) اســت که از یک حمله
بزرگ قبلی نازیها جان سالم بدر برده و در لب ساحل به
فوج ســربازانی برخورد میکند کــه در انتظار ترک اجباری
آن منطقه به ســر میبرند .حمالت تازه و بیامان ژرمنها
او و دو ســرباز دیگر با نامهای گیبســون (آنوریــن بارنارد) و
الکس (هری استایلز) را بهخطر میاندازد اما آنها باوجود
رانــده شــدن از یــک کشــتی نجــات به فــرم و فهم تــازهای
از وحــدت میرســند .کاندیدایــی بــرای  8جایــزه اســکار و
 8جایزه بافتا (اســکار انگلیسیها) نشــانه روشنی از توفیق
فیلم است.

محصول:امریکا
ژانر :تاریخی -سیاسی و جنایی
کمپانیها :دریم ورکز و امبلین
تهیــه کننــدگان :کریســتی ماکاســکو کریگــر و
یپاسکال
ایم 
سناریستها:لیزهاناوجاشسینگر
کارگردان:استیوناسپیلبرگ
مدیرفیلمبرداری:یانوشکامینسکی
تدوینگران:مایکل کان و سارا بروشار
موسیقیمتن :جان ویلیامز /طولمدت 116:دقیقه
بازیگــران :مریــل اســتریپ ،تــام هنکــس ،ســارا
پولسون ،باب اودن کرک ،تریسی لتز ،بردلی ویتفورد،
بروس گرینوود و متیو ریس
موضــوع :در اوایــل دهــه  1970اســنادی موســوم بــه
«پروندههــای پنتاگون» بهدســت روزنامــه نیویورکتایمز
و ســپس واشــینگتن پســت میافتد که مشــارکت امریکا در

بههــم ریختن وضعیــت ویتنام حتــی در ســالهای قبل از
جنگ مستقیم آنان را به اثبات میرساند و کیگراهام ناشر
و مدیر واشینگتن پســت (با بازی درخشان مریل استریپ)
کــه از مرگ همســر و پــدرش و تأثیر منفی ایــن رویدادها در
جایــگاه این روزنامــه آگاه و نگران اســت ،از همین موضوع
و درج وســیع آن بــرای برگردانــدن ایــن نشــریه به شــرایط
پرقدرت گذشــتهاش بهــر ه میگیرد و کارهای پــر از تخطئه
و حرفهــای ضــد و نقیــض رابرت مــک نامــارا وزیر جنگ
وقــت امریکا و به تبــع آن تخلفات وســیع رئیس جمهوری
آن زمــان امریــکا یعنــی ریچارد نیکســون را فــراروی مردم
قــرار میدهد .با این حال وی حتی در روزنامه تحت تملک
خود نیز رقبایی داخلی همچون بن بردلی ســردبیر نشــریه
(تــام هنکــس) دارد کــه میکوشــند تجربه بیشــتر خــود در
حرفه روزنامه نگاری را وسیلهای برای عقبراندن وی قرار
بدهند .نامزدی برای شش جایزه گولدن گلوب و دو اسکار از
افتخاراتفیلمبودهاست.
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