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زنان به سرکردگی آماندا سیفرید (اول از راست) و مریل استریپ حرف اول را در دوگانه «ماما ،میا» میزنند

ëëعنوان« :مامــا ،میا( »2یــا «مامامیا :حاال دوباره بــه حرکت در
یآییم»)
مشخصات م 
فــــــيلم ëëمحصول:کمپانیهایپلیتون،لیتلاستارولجندریاینترتینمنت
 ëëتهیه کنندگان :جودی کریمر و گری گوتزمن
 ëëسناریســتها :کاترین جانســون ،ریچــارد کرتیــس و اول پارکر براســاس نمایش
«ماما ،میا» نوشته کاترین جانسون
 ëëکارگردان :اول پارکر
 ëمدیر فیلمبرداری :رابرت یومن
ëëتدوینگر :پیتر لمبرت
  ëموسیقی متن :آن دادلی
 ëمدت 114 :دقیقه
 
ëëبازیگران:مریلاستریپ،آمانداسیفرید،پییرسبراسنان،دومینیککوپر،لیلیجیمز،
کریستینبارانسکی،جولیوالترز،اندیگارسیا،کالینفرت،استالناسکارزگاردوشر.

درباره قسمت دوم «ماما ،میا» ،فیلم موزیکال موفق «اول پارکر» که این روزها خوش می درخشد

شلنگ اندازی ستاره ها در فضایی موزیکال
وصال روحانـي
مترجم

از همان سال  2008که فیلم سینمایی «ماما ،میا» با بودجهای  52میلیون دالری به
ل آمد ،مشخص و قطعی بود که استودیوی
فروشی عظیم و  615میلیون دالری نای 
ســازنده آن دســت بــه ســاخت قســمت دوم آن نیــز میزنــد و چنان قســمتی،
دوهفتهای اســت که اکران شــده و در جمــع  5فیلم پرفروش جهان در بســیاری از
کشــورها قرار دارد و نواهای قدیمــی ولی پر طرفدار فیلم بر میــزان محبوبیت آن
افزوده است .همچون فیلم نخست قســمت دوم نیز که نام جنبی و کاملکننده
«حــاال دوباره به حرکت در میآییم» را هم یدک میکشــد ،کامالً بــر پایه ترانهها و
آهنگهای گروه موســیقی عامه پســند ســالهای  1972تا  1982سوئد یعنی «آبا»
بنا نهاده شده و نواهای آنان بکرات در طول فیلم پخش یا توسط بازیگران مشهور
فیلم بازخوانی میشود .فیلم اول زمانی ساخته شد که نمایش «ماما ،میا» برپایه
آهنگهای «آبا» با توفیق فراوان ابتدا در وســتاند لندن و ســپس برادوی امریکا
به صحنــه رفت و منبع الهــام ســازندگان آن فیلم شــد و با اینکه چنان پشــتوانه
قدرتمندی داشــت و نوســتالژی گذشــته و بخصوص ترانههای ماندگار دهه 1970
میتوانســت یک عامل موفقیتســاز بــرای آن فیلم نیز بهحســاب آیــد ،توفیق
شــگرف آن ســازندگان فیلم را شــگفتزده کرد و امروز نه ســاخت قســمت دوم
بلکه تأخیر  10ســاله در عرض ه آن است که اسباب تعجب میشود .در قسمت اول
حضور موفقیتآمیز مریل استریپ در یک کار موزیکال و راحتی او در آوازخوانی
بهرغم پیشینه پر توفیقی که در این زمینه و در کارهایی مانند «کارتپستالهایی از
لبه» ( )1990داشــت ،از مســائل حیرتبرانگیز و نکات بشــدت خبرساز فیلم تلقی
شد و با اینکه برخی نامداران دیگر فیلم که پییرس براسنان ،کالین فرت و استالن
اســکارزگارد را هم در بر میگرفت ،برخالف استریپ در آوازخوانی نمرهای بسیار
ضعیف و در حد مردودی مطلق گرفتند اما روح شاد و فضای سرشار از نوا و تحرک
فیلم« ،ماما ،میا» را به یکی از پدیدههای سال سینما تبدیل کرد

ایــن فیلــم بیــش از همه به اســتریپ
کمــک کرد تا یــک بار دیگــر ثابت کند
کار و تخصصــی در هنــر ســینما وجود
نــدارد که قــادر بــه انجامش نباشــد و
بــه فیلیدا لوید نیز بهعنــوان کارگردان
زن ایــن فیلــم یــاری رســاند تــا در
یــک هالیــوود دچــار تبعیضنــژادی
شــدید و تضییعکننــده حــق زنــان-
الاقــل در شــاخههای سناریونویســی و
کارگردانــی -ســربرآورد و چنان موفق
جلوه کند که حتی استودیوهای دارای
نگرشهــای منفــی بــه فیلمســازان
زن درهــای خــود را هرچــه بیشــتر بــه
روی آنهــا بگشــایند و بیــش از پیــش
پروژههــای ســخت و خطیر خــود را به
آنها ارائه کنند.
ëëمدیون «»Abba
با این حال «ماما ،میا» چه در قسمت
اول خــود کــه روابــط خانوادگــی و
دوســتانه چند زن و اوصاف نهچندان
موفــق مــردان مرتبــط بــا آنهــا را بــه
نمایــش گذاشــت و چه قســمت دوم

ن کــه همــان فضــا را پساز گذشــت
آ 
یک دهه و بعداز بروز تغییراتی اندک
در شــرایط آنهــا خلــق میکنــد ،ابتــدا
و در درجــه اول مدیــون و محصــول
فضــای خــاص و شــیرینی هســتند که
گــروه موســیقایی «آبــا» خلــق کــرده
و بیــش از  35ســال بعــد از انحــال
آن گــروه هنوز پابرجاســت و هر ســال
طرفــداران تــازه و بیشــتری مییابــد
و حتــی امریــکا کــه در اوج شــهرت و
جــوالن آبــا در صحنــه موســیقی اروپا
نســبت بــه آنهــا کــم اعتنا بــود و فقط
یک کار آنان را به ســال  1977در صدر
آثــار پرفــروش هفتگی موســیقی خود
قــرار داد ،اینک با نمایــش موزیکال و
فیلمهای دوگانه «مامــا ،میا» بیشاز
همیشه به تحســینکننده آنان تبدیل
شــده و پــروازی چشــمگیر در آســمان
آرزوهــا را برپایــه ترانههــای کوتــاه و
راحــت و موســیقیهای عامهپســند
آنــان تجربه میکنــد و از آن هم ســیر
نمیشــود .بــا ایــن اوصاف ســؤال روز
جوامــع هنــری در امریــکای شــمالی

ایــن اســت که آن گــروه متشــکل از دو
موســیقی ســاز مــرد و دو خواننــده زن
ســوئدی در بطــن کارهــای خــود ،چه
داشــت که تا ایــن حد ماندگار شــده و
ایــن پرســش حتــی پرطنینتــر از این
ســؤال ضروریتر و جالبتر اســت که
چرا اعضای چهارگانه گروه که هنوز در
قید حیاتاند ،در  36سالی که از قطع
و اتمام کارهای گروهی آنها میگذرد،
بــه صدهــا و صدهــا پیشــنهاد نجومی
سرمایهداران برای بازگشت به صحنه
و از ســرگیری فعالیتهایشــان و حتی
اجرای کنسرتهای گاه بهگاه ،همیشه
نــه گفتهانــد و البتــه از همیــن طریــق
تبدیل به نوستالژی ســازان بزرگتر و
افسانههایی پردوامتر شدهاند.
ëëاز قدیمیها تا تازهواردها
آنچه قطعی مینماید ،این است که
بســیاری از بازیگران فیلم نخســت که
پیشــتر هــم نامشــان آمــد و همچنین
آماندا ســیفرید ،کریســتین بارانسکی،
جولــی والتــرز و دومینیــک کوپــر در

فیلــم دوم نیــز مشــاهده میشــوند و
چند چهــره جدید و سرشــناس نیز به
فیلــم دوم پیوســتهاند کــه لیلی جیمز
از عمدهتریــن آنهــا اســت و نقــش
جوانیهــای کاراکتــر مریــل اســتریپ
را بــازی میکنــد و «شــر» خواننــده
و هنرپیشــه قدیمــی زن امریکایــی
هــم کــه ســابقه فعالیتهایــش بــه
بیــش از 60ســال میرســد ،در نســخه
کنونــی حاضر اســت و «اول پارکر» که
سناریســت فیلمهای دوگانــه و موفق
«بهترین هتــل فوقالعاده ماریگولد»
بــوده ،هــم فیلمنامــه ایــن کار تــازه را
نگاشــته و هــم وظایــف کارگردانــی را
انجام داده است.
فضــای بســیار شــاد ایــن فیلــم کــه
تکرارکننــده حــال و هــوای فیلــم
نخســت اســت ،از دالیــل اصلــی
توفیــق آن بــه شــمار میآیــد و وقتــی
آواز پشــت آواز میآیــد و در ســایه هــر
یــک پیام رســانیهای الزم صــورت
میگیرد و هر یک گوشــهای از داستان
را در گــوش بیننــدگان ترنــم میکنند،
نمیتوان تســلیم این مــوج خوش نوا
نشــد و ایــن شــاید شــادمانهترین
موزیــکال ســالهای معاصر باشــد که
ســاده و بدیهــی بــودن قصــهاش را با
روحیــات خــوش و اتفاقــات شــیرین
جبران میکند که فقط شــور جاری در
آواهــای «آبا» میتواند پایهگذار آنها و
شروعکننده کل ماجراها باشد.
جیــماور رئیــس بخش توزیــع کمپانی
یونیورســال میگویــد :عکسالعمــل
تماشــاگران نســبت بــه فیلــم فعلــی
فوقالعاده و حتی بیشــتر از کار نخست
بــوده و مــا بــه وضــوح و در تمامــی 10
روز نخســت پخش فیلم حــس کردیم
چــه انتظــار عظیــم و توقــع فراوانــی
در ارتبــاط بــا ایــن فیلــم وجود داشــته
و چطــور عــدهای بــرای ادامــه یافتــن
اتفاقات بدوی اما رؤیایی فیلم نخست
لحظهشــماری میکردهانــد .مــن فکــر
میکنــم پیــام و دســتاورد اصلــی ایــن
فیلم روحیه مثبت و پیام حســن  نیتی
باشــد کــه هــر جامعــه انســانیای در
جایجای کره خاکی محتاج آن است.
 منبعLA.Times :

مک کاناهی؛ از کمدیتا درام

متیــو مــک کاناهــی هنرپیشــه  49ســاله امریکایــی کــه
گشتي در پیشــینه بازیاش در فیلمهای بلند به  25ســال میرســد
دنیای سينما و شــهرتش بــا فیلــم «گیــج و مغشــوش» در ســال 1993
پایهگذاری شــد و به ســال  2013با بازی در نقش یک کابوی دچار بیماری حاد
در فیلم «باشــگاه خریداران داالس» جایزه اسکار برترین بازیگر سال را ربود،
ســه فیلم جدید را در مسیر تولید دارد .از این سه فیلم« ،ریک سفید پوست»
و « »Serenityکار فیلمبــرداری خــود را به پایان رســاندهاند و اینک در مراحل
موســوم به «پساز تولید» قرار دارند و سومی که نامش « »Beachbumاست،
مرحله فیلمبرداری خود را ســپری میکند و زودتر از بهار  )1398( 2019اکران
عمومــی نخواهــد شــد .مــک کاناهی کــه در دهه  2000بــا بــازی در رمانتیک-
کمدیها اوج گرفت ،با گذشــت زمان به ســمت فیلمهــای دراماتیک گرایش
یافــت و محصــول آن بازیهــای تأییــد شــده وی در فیلمهایــی چــون «وکیل
لینکولن»« ،جوقاتل»« ،پسر کاغذی»« ،مود»« ،گرگ وال استریت» و «ایالت
آزاد جونــز» بــوده و او در «بیــن ســتارهای» فیلــم فضایی مشــهور ســال 2014
کریستوفرنوالن هم نقش اول را بازی کرده است.

فعالیتهایجدیدجکبلک

جکبلک در همه عرصهها فعال است و حتی در صدا پیشگی

جــک بلک هنرپیشــه مرد  49ســالهای که در شــهر ســانتا مونیکا در
ایالت کالیفرنیای امریکا چشم به جهان گشوده و در دنیای موسیقی
حرفــهای نیــز چه بهصــورت خواننــده و چه ترانهســرا فعال اســت،
در ادامه ســال  2018در ســه فیلم ســینمایی تازه رؤیــت یا صدایش
شنیده خواهد شد .وی که اولین فیلمهای بلند خود را در سالهای
 1992تــا  94تجربــه کــرد و ژانــر تخصصــیاش کمــدی -رمانتیک
اســت و «مــرد کابلــی»« ،من هنــوز میدانم در تابســتان گذشــته
چهکردی» و «مدرســه راک» از شناخته شــدهترین کارهایش بوده
اســت ،در دومــاه اخیــر در فیلم مســتقل «نگران نبــاش ،او با پای
پیــاده به جایی دور نخواهد رفت» مشــاهده شــده امــا در ماههای
بعــدی در «مســابقه غیــر منتظــره» و «خانهای با یک ســاعت در
دیوارهایــش» هــم دیده خواهد شــد و در نهایت در قســمت دوم
فیلم « »Goosebump5نیز صدایش شــنیده خواهد شــد .آخری
یــک فیلم کارتونی اســت که جک بلــک در آن فقــط بهجای یکی
از کاراکترهای انیمیشــنی صحبت کرده و صدا پیشــگی کاری است
کــه او پیشــتر در کارتونهــای  The Muppetsو ســهگانه «پانــدای
کونگفوکار» نیز انجام داده است.

