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گشــــتي
در دنیای
سينما

ماههای پرکار ایزابل هوپر
فیلم هفته

 هوپر قریب بهنیمقرن پس از شروع بازیگریاش همچنان میدرخشد

گای ریچی با دو کار تازه میآید

گای ریچــی کارگــردان  50ســاله متولــد منطقــه هرت فــورد شــایر انگلیس که
کارش را با ســاخت فیلمهای مســتقل و تا حدی غیر عادی گانگستری از نیمه
دوم دهه  1990شــروع کرد و ســپس با تغییر رویهای آشــکار تبدیل به ســازنده
فیلمهای بالک باســتری (بســیار پر هزینه) هالیوودی از  2009به بعد شــد ،در
جدیدترین ماجراجوییهای خود دو کار تازه هالیوودی را برای ســالهای 2019
و  2020در دســت ســاخت دارد .یکی نســخهای تــازه از کارتــون «عالءالدین» با
بازیگران زنده که در ادامه ســنت سالهای اخیر کمپانی والتدیسنی در زمینه
تبدیــل انیمیشــنهای معروفــش بهکارهایــی با انســانهای بازیگر بــه مرحله
تکوین میرســد و دیگری قســمت دیگری از ســری فیلمهای شرلوکهولمز با
نــام «هولمز  »3و در ادامه روندی که قســمتهای اول و دوم آن را با مدیریت
ریچی در ســالهای  2009و  2011موجب شــده بود .با این حال خالق فیلمهای
گانگستری ساختار شکن «الکاند استاک» (« ،)1998اسنچ» ( )2000و «ریوال
ور» ( )2005در قســمت سوم از شرلوک هولمزهای تازه فقط سناریست و یکی
از تهیهکنندهها خواهد بود و نه کارگردان.

ن پن
دوران مسالمتآمیز شو 

 شونپن (راست) و ملگیبسون ،همبازی معروفش در فیلم «پروفسور و مرد دیوانه»

ن پن بازیگــر مطرح هالیوود که فعالیتهای سیاســی هم میکند و ســفری
شــو 
به ایران نیز داشــته ،در انتظار اکران تک فیلم تازه خود در ادامه ســال  2018بسر
میبرد و آن فیلم اثری بهنام «پروفســور و مرد دیوانه» با مشــارکت ملگیبسون
معــروف اســت که کارهــای فیلمبــرداری و جلوههــای تصویری و صوتــی آن به
پایان رســیده و فقط برخی کارهای تکمیلی آن مانده که در دســت اقدام اســت.
پن پس از غوغای دهه  2000خود و بازی در فیلمهای پر ســر و صدای «من سام
هستم» (21« ،)2001گرم»« ،رودخانه مرموز» (هر دو  )2004و «میلک» ()2008
و تصاحــب دو جایزه اســکار بهترین بازیگر مرد ســال بــرای «رودخانه مرموز» و
«میلک» و همچنین فیلمهای مترجــم» ( )2006و «درخت زندگی» ( )2011در
سالهای اخیر راه آرامش نسبی را در پیش گرفته و «زندگی خصوصی والترمیتی»
در  2013و «تیرانداز» در  2015چیزی را بر او نیفزودهاند و بهنظر میرسد او کمتر
از گذشته در پی نقشهای عمیق و خبرساز است و در  58سالگی حتی رفتارها و
ت گراییده است.
برخوردهای تند اخالقی و اجتماعی او نیز به مسالم 

بازگشت «منویل» در یک قالب فانتزی

راکیها و رامبوهای تازه استالونه

 استالونه (راست) در کنار مایکل بیجوردن در نمایی از «کرید »2و به روایتی «راکی»8

سیلوستراستالونه هنرپیشه  72ساله شده و همچنان فعال هالیوود که دو نقش
تبلیغاتــی و معــروف هالیوودی او یعنــی راکی و رامبو بهتاریــخ ولو غیر عمیق و
صوری سینما پیوند خوردهاند ،در ادامه سال « 2018نقشه فرار  »2را که قسمت
اول آن در سال  2013اکران شد در نوبت نمایش دارد اما نگاه و امید او بیشتر به
«کرید »2و «رامبو »5است که اولی نیز در ماههای پیش رو (اواسط پاییز امسال)
پخش میشود و دومی در تابستان سال آینده به نمایش درمیآید« .کرید »2که
ادامهای بر «کرید یک» محصول  2015اســت ،با احتســاب مشتق شدن از سری
فیلمهای راکی که از  1976آغاز شــدند ،هشــتمین فیلم از این مجموعه را شکل
میدهــد و «رامبــو »5نیز اســتمرار دهنده ماجراهای یک ســرباز شورشــی بهنام
جان رامبو اســت که فیلمهای آن از  1982شروع شدند .اگر نقش معروف بارنی
راس استالونه در تریلوژی پر زدو خورد «بهدرد نخورها»ی وی را به فرانچیزهای
اســتالونه اضافــه کنیم ،میبینیــم در اکثر قریب به اتفاق  14فیلــم مرتبط با این
کاراکترها و سوژهها ،از سناریستها و کارگردانان فیلمها هم بوده است.

خیلیهــا بدرســتی معتقدنــد رابــرت زمهکیــس کارگــردان  66ســاله متولد
ایلینویــز امریــکا پــس از ســاختن فیلمهــای ساختارشــکنی مثل ســهگانه
«بازگشــت به آینده»« ،چه کســی برای راجــر رابیت پاپــوش دوخت؟» و
«مرگ به او میآید» و فتح اســکارهای اصلی ســال  1994برای فیلم پرطعنه
«فارســت گامپ» دیگر به آن دوران طالیی بازنگشــته و کیفیت نه چندان
چشــمگیر فیلمهــای «اکســپرس قطبــی» در ســال »Beowoolf« ،2004
( )2007و «یــک ترانه کریسمســی» ( )2009نیــز تأییدی بر این امر به حســاب
میآیــد و گروهــی دیگــر او را یــک کارگردان اســیر جــادوی جلوههــای ویژه
افراطی میداننــد اما اگر حرفهای دیوید تامپســون منتقد برجســته علم و
هنر ســینما را باور داشــته باشــیم ،او مردی اســت که با درایت بســیار سالح
قــوی جلوههای بصری را وســیلهای بــرای بیــان بهتر داســتانهای فرهنگی
و ایدههــای جامعهشناســانه خــود قــرار داده اســت .جدیدتریــن نمونــه و
محصــول این نگرش فیلم تــازه او به نام «به ماروین خوش آمدید» اســت
کــه هم فیلم پرمضمــون و معناگرایی اســت و هم به حد لــزوم و ضرورت از
جلوههای بصری سود جسته است .از همه عجیبتر اینکه از زمهکیس آرام
و محافظهکار خواســتهاند مهیای شــرکت در برنامههای تبلیغاتی و سلسله
ســفرهایی شــود که هنرمندان و عوامل تولید فیلم بایــد در هفتههای منتهی
به اکران فیلم ( در اول دی ماه امســال) در ســطح امریکا و کانادا و چند کشور
عمده اروپایی انجام بدهند و این در حالی اســت که زمهکیس معموالً هرگز
تن به چنین برنامههایی نداده و از منظر او این یک پدیده عجیب ولی قابل
درک برای باال بردن میزان سوددهی یک فیلم است.

 استیو کارل و عروسکهایش در دنیای ویژه «بهماروین خوش آمدید»

درباره «به ماروین خوش آمدید» ،کار تازهای از رابرت زمهکیس معروف

فوران کجرویهای اخالقی در دنیای به اصطالح مدرن

ëëدرام–فانتزیزندگینامهای
درســت اســت کــه در عنوانبنــدی فیلــم
اســم رابرت زمهکیس بهعنوان سناریست
و کارگــردان میآید اما «بــه ماروین خوش
آمدیــد» بــا بازی بســیار خوب اســتیو کارل
در نقــش اصلی یک فیلــم درام – فانتزی
زندگینامهایوالهامگرفتهازیککارمستند
ســال  2010جف مالمبرگ به نــام «مارون
کول» است و از موضوعی بدیع و غیرعادی
بهره میگیــرد و درباره مردی به نام مارک
هوگان کمپ با بازی اســتیو کارل اســت که
مورد یک هجوم شــدید و بسیار خشن قرار
میگیرد و در مسیر درمان و بازسازی روحی
و جسمانی خود مدلی از یک روستای زمان
جنــگ جهانــی دوم را در حیــاط خانهاش
بازسازی و برقرار میکند و طبعاً در تبعات
منفیچنیناقدامیقرارمیگیرد.
ëëکاملکنندگانقصه
«به ماروین خوش آمدید» البته اکتورهای
موفــق دیگــری هــم دارد کــه توانســتهاند

با یــاری رســاندن بــه اســتیو کارل اســباب
شــکوفایی بیشــتر قصــه و فیلــم جدیــد
زمهکیس شــوند و چیســتانها و پازلهای
قصــه او را کامــل کننــد و یکــی از آنهــا
لسلیمان است که نقش زنی به نام نیکول
را بــازی میکنــد که بــه خانــهای در مقابل
منزل مســکونی مارک نقل مکان میکند
و این مســأله باب آشــنایی او بــا این مرد و
کمکرســانی بــه وی را میگشــاید .مریت
ویــور در نقش روبرتا دیگر دوســت مارک،
جائــل مونایــی در هیــأت جولــی ،زنــی که
مــارک در روند درمان بیمــاری روحیاش
بــا وی آشــنا میشــود و الیــزا گونزالــز از
دیگــر بازیگران کلیدی فیلم هســتند ولی
شــک نباید کرد کــه غنای اصلی و حســن
بــزرگ فیلــم از قصــه غیرمتعــارف آن و
نحــوه پردازش ســینمایی ویژه آن توســط
زمهکیس میآید که پیشتر هم ثابت کرده
بود در تدوین قصههای خیالی و شیرین و
غیر رایج ،ید طوالیی دارد و این را در برخی

فیلمهــای اخیر دیگر او مثــل «»the walk
محصول 2015مشاهده کرده بودیم.
ëëقدرتویژهسینما
زمهکیس در اواخر دومین ماه تابستان داغ
 2018درباره وظایف ســینما بهعنوان یک
مدیوم اطالع رســان و صاحب مسئولیت
روشنسازی افکار عمومی میگوید :دنیای
مــا تغییرات بســیاری کــرده و به اصطالح
مدرن شــده ولــی ســوءرفتارها خیرهکننده
شــده و بــه مرحله فــوران رســیده امــا این
بخشــی از حقایق مســلم زندگی ما است
و نفــی آن چیــزی را نصیــب مــا نمیکند.
سینما این قدرت را دارد که بسیاری از این
کجرویها را آشــکار و بهبود آنها را تســریع
کنــد امــا حــل ریشــهای آن حتــی از عهده
کارشناســان برجسته اجتماعی هم خارج
است.
برای زمهکیس دنیا نه همیشه مکانی برای
جنگیدن جهت جا انداختن اندیشــههای
غیرمعمــول بلکه جایی بــرای بهرهگیری

از ســود عظیم اقتصادی فیلمهایی چون
«مهــرورزی بــه ســنگ» محصــول 1984
یــا تکان دادن تماشــاگران عــادت کرده به
سوژههای سطحی روز با کارهایی همچون
«دور افتــاده» و «داک بــراون دنیا را نجات
میدهــد» بــوده اســت و او البته طــی این
سالهای طوالنی بارها فقط در هیأت یک
تهیهکننده در شکلگیری فیلمهای طرح
نقش دســت داشته اســت که در بین آنها
«مردان مچ اســتیک» و «پوالد واقعی» را
هم میتــوان یافت که اولــی یک کار تریلر
(دلهــرهآور) و جنایــی جالــب محصــول
 2003بود و دومی یک کار پرماجرا و ســاده
و تــا حدی کودکانــه و با بــازی هیو جکمن
استرالیایی در نقش اصلی و محصول2011
که فروش زیادی هم داشت.
ëëدرپیمخاطبانخاص
حقیقــت امــر این اســت کــه زمهکیس به
گفته خودش در زمان ســاخت هر فیلمی
طبعــاً مخاطبانی را هدف میگیــرد که با

برایس داالس هاوارد از جدیدترین قسمت مجموعه عظیم  5فیلمی «دنیای ژوراسیک» میگوید

جهان هنوز مکان بسیار ناامنی است
کاراکتر«کلیر دیرینگ» در قسمت چهارم از فرانچیز 5فیلمی
و بســیار پرســود «دنیای ژوراسیک» که سه ســال پیش عرضه
مصاحبه هفته شــد ،پابهپای دایناسورهایی که محصول مشــابه سازیها روی
ضشدهعصرماقبلتاریخدریکپارکتفریحیدرگوشهایازامریکابودهاند،
ایننژادمنقر 
میدوید و این احســاس و ادعا را داشــت که حتی بهرغم جثه
بسیاربزرگتررقبایشبازندهایننبردنیست.باعرضهقسمت
تازه(پنجم)اینسریفیلمها(بانامجنبی«امپراطوریساقط
شــده») طی هفتههــای اخیر دیرینــگ و بهتر بگوییــم برایس
داالس هــاوارد کــه یک بار دیگر ایــن نقش را بازی کــرده ،باز به
مشــغولیتهاییازایندستعالق ه نشانمیدهدامااینبار
مسأله جدیتر اســت زیرا وزیدن یک طوفان مهلک در جزیره
 برایس داالس هاوارد
ایزال نوبالر این حیوانــات را رهاتر و بیمهارتر از هر زمانی در دل
جامعهوبینمردمولواندکاینمنطقهرهامیکنندودیرینگکهعضویکسازمانحفظ
محیطزیستوحمایتازنسلونژاددایناسورهااستبایدتصمیمبگیردکهچهاقداماتی
برایرهاییازاینگردبادونژاددایناسورهایاحیاوتکثیرشدهموردنیازاستوآنرابهاجرا
درآورد .اینجا اســت که او یک بار دیگر با یاری دوســت و همراهــش در فیلم چهارم یعنی
اوون گریــدی (کریس پرات) که تمرین دهنده دایناســورها و توانا در مدیریت کردن زندگی
آنهااست،واردعملمیشودوباسفربهایزالنوبالربرپایهثروتمیلیاردریبهنامبنجامین
الکوود(جیمزکرامول)عملیاتنجاتراآغازمیکند.همهاینهاباسرپرستیوکارگردانی
جی.ا .بایونا صورت میپذیرد که در سالهای اخیر فیلمهای ابتکاری و پر سود دیگری مثل
«یتیمخانه»و«هیوالصدامیزند»رانیزروانهسینماهایجهانکردهوازاینروازمتاعهای
پرطرفدار هالیوود اســت .بهترین فرد برای صحبت در این خصوص خود برایس داالس
هاوارد اســت که البته بهعنوان زن اول جدید این فرانچیز که تولید آن از سال 1993توسط
اســتیوناسپیلبرگآغازشدوازقسمتسومبهبعدبهدستافراددیگریافتاد،جانشین
نامداراندیگریمانندلورادرنوجولیینمورشدهاست.

ëëخانمداالسهاوارد،اینبارکلیردیرینگ
بابازیشماموجودوانسانکامالًمتفاوتیبا
موجودبازیگروقدریسطحیفیلمچهارم
اســتوجدیتازاومیبارد.اینتفاوتاز
کجاآمدهاست؟
این ســمت و ســویی بود که به قصــه داده
شــده و ما نیز باید آن را طی میکردیم .در
قسمتچهارمدیدیدکهکاراکترمنچطور
یک تحول درونــی را تجربه کرد و حتی در
زمانهایی احســاسهای شخصی خود را
م کرد تا بیشتر با روال و چیزها و محیطی
گ 
آشنا شــود که او را در بر گرفته است .با این
اوصاف و مقدمات آنچه در قسمت جدید
میبینیــد ،نــه یــک چیز کامــاً تــازه بلکه
ادامهایبرآنقضایاوحرکتهرچهبیشتر
دیرینگ در جــاده تکامل فکــری و روحی
است.
 ëëبــرایایفایآننقشتغییــریافتهچقدر
تحقیقومطالعهکردید؟
من با تعــدادی از افرادی که مثل کاراکتر
من در ایــن فیلم به بنیادهای پژوهشــی
و حمایــت از حیوانــات تعلــق دارنــد،

گفتوگــو کــردم و از آنهــا ایــده گرفتــم.
مهمتریــن نقطــه و نکته در زندگیشــان
مقاطعی است که خود را تغییر میدهند
و تصمیــم میگیرند کــه از این پس برای
ط زیستی
مقاصد انســانی یا اهداف محی 
دســت بــه ازخودگذشــتگی و عبــور از
مســیرهای تازه بزنند و این چیزی اســت
که طبق داســتان قســمت پنجم «دنیای
ژوراسیک» شامل من هم میشود.
 ëëمهمترینسؤالیکهدراینسریفیلمها
مطرحمیشودوهموارهبیپاسخمیماند،
اینمســألهاســتکهآیابایدحقحیاترا
بهگونههــای دایناســوری تولید مثــل کرده
وازنــوایجادشــدهدادیاباتوجــهبهتفاوت
شگرفشــانبادنیایکنونیدوبــارهآنهارا
انقطاعنســلکرد؟شماچهپاسخیبهاین
یدهید؟
سؤالم 
ایــن یــک ســؤال چنــد وجهــی اســت و
پاســخ واحدی ندارد ولی اگر قرار باشــد
گروههــای حامــی حیوانــات از هــر یــک
از نژادهــا و گونههــا حفاظــت و از آنهــا
حمایــت کننــد ،این شــامل دایناســورها

مسابقه سرعت کریس پرات با دایناسورها در صحنهای از «دنیای ژوراسیک»5

هم میشــود .قصه «ژوراسیکها» به ما
میگویــد آنها در جزیره ایــزال نوبالر تنها
ماندهاند و دور از جامعه انسانی هستند
و بــه تبع آن بــرای جامعــه مرگآفرین
نیســتند .اما داستان فیلم پنجم با تأکید
و تمرکز بر تبعــات طوفانی که همهچیز
را در مینــوردد و محصــول هجــوم
دایناســورها بــه شــهرها اســت ،موضوع
مــورد اشــارهتان را محکمتــر از همیشــه
توی صورت مخاطبان میکوبد.
 ëëیعنی جهان فعلی ،حیوانات و خطرات
بالقوهدیگرینــداردکهمردمراموردتهدید
قراربدهند؟
چــرا ،به کرات و با حجم وســیع هــم دارد.
علــم و تکنولــوژی کــه بســیاری از عوامــل
خطرســاز را مهــار کردهاند ،هــر روز بهتر و
بیشــتر اوج میگیرنــد اما دنیا هنــوز ناامن
اســت و مــا موجــودات آشــکار و نهانــی را
داریمکهسالمتیوامنیتمردمرابهخطر
میاندازند و این اجازه و اختیار را نداریم که
بهبهانهبرقراریامنیتآنهاراساقطکنیم.
برعکــس هــر آنچــه بشــر در قبــال ایــن
موجــودات موظف بــه انجــام وتأمین آن
اســت ،برقراری امنیت هرچه بیشتر برای
آنهــا اســت .بواقــع امید اصلی مــا عوامل
تهیه این فیلم از مجموعه ژوراســیک این
است که حق حیات تمامی این گونههای
جانوری و نمونههای حیوانــی را مصون و
محفوظنگهداریم.
 ëëجی.ا.بایونــا در مقــام کارگردانــی چــه
چیزهاییرابهفیلمافزودکهدرنســخههای
قبلیموجودنبود؟
حســن بــزرگ کار بایونــا صرفنظــر از
حرفهایگــری و اشــرافش بــر وظایــف
محولــه و اطراف خــود ،آوردن همکاران

موضوع آن فیلم سنخیت بیشتری داشته
باشند اما برای «به ماروین خوش آمدید»
به نظر مساعد اکثر قریب به اتفاق قشرها
و ردهها امید دارد و کالً موافق این نیســت
کــه مردم و اهالی ســینما به محــض ارائه
یک فیلم به ســرعت آن را ردهبندی کرده
و به یک ژانر مخصوص وابسته سازند و از
ایــن طریق از فروش گســترده آن بکاهند.
وی میگویــد :دیــر زمانــی مــا فیلمهایی
میســاختیم کــه موضوعــات انســانی
پایهگــذار اصلــی آن بودنــد ولــی هــر چــه
عادت ساخت بالک باسترها و فیلمهای
پرهزینه و پرسود فزونی گرفت ،دستهای
ما نیز بیش از پیش بســته شــد تا به نقطه
کنونــی رســیدیم .االن زمینــه ســاخت
فیلمهایــی مثــل «بــه مارویــن خــوش
آمدیــد» پیوســته محدودتر میشــود زیرا
صاحب ویژگی فروش عظیم در گیشهها
نیستند و استودیوها برای معامله با آن به
دردسرمیافتند.

ëëباهمانچوبخطها
زمهکیــس ادامــه میدهــد :مــن در زمــان
ســاختن فیلــم «تمــاس» در ســال 1997
یادداشــتی طوالنی در معرفی آن نوشــتم
و همــه مســائل بازدارنــده را شــرح دادم
امــا یــادم میآید که بهرغــم اطالعیههای
بلیــغ و مصاحبههای پرتعداد من ســران
استودیوی حامی آن فیلم پس از اکرانش
ابتــدا از مــن میپرســیدند اوضــاع گیشــه
چطور است .درست است که اکنون شرایط
قــدری فرق کــرده امــا هنوز همــان چوب
خطهــا را در اطــراف فیلمهــای خــودم و
بسیاری از فیلمسازان دیگر حس میکنم.
این مسأله سبب میشــود شجاعت ما در
رویکرد به سوژههای نوینتر کمتر شود اما
به هر حال حقیقتی اســت که وجــود دارد
و باعث میشــود من در زمان ســاخت هر
فیلمی به این موضوع هم فکر کنم که آیا
سایرین هم سوژه آن را میپسندند یا خیر.
منبعMovieLine:

نسخهای تازه و کمرنگ از «سامسون»

AFP

لســلی منویــل هنرپیشــه زن  63ســاله متولد شــهر برایتــون انگلیس که شــروع
فعالیتهــای هنریاش به ســالهایی دور همچــون  1972باز میگــردد ،پس از
بازی در فیلم نه چندان پر سر و صدای «همپ استد» و حضور در فیلم تحسین
شــده « »Phantom Threadدر سال  2017بنا به یک تصمیم شغلی قابل درک
ســال  2018را با اســتراحت نســبی ســپری کرده و در عین حال مشــغول بازی در
قســمت دوم فیلم فانتزی و پر برخورد « »Maleficentبوده که در تابستانســال
آینده ( )2019اکران عمومی خواهد شد .منویل که در فیلم نخست به سال 2014
هــم حاضر بود ،نقش خود بهنام فلیتل را در قســمت دوم نیــز تکرار میکند .با
این حال عمده شــهرت و اعتبار حرفهای منویــل از بازی او در فیلمهای متعدد
و اجتماعی ،کارگری و سیاســی هموطنش مایکلی میآید که بهخاطر برخی از
آنها شامل «همه یا هیچ» محصول  2002و «سالی دیگر» ( )2010برنده عناوینی
مانند بهترین بازیگر زن سال بریتانیا یا جایزه انجمن ملی منتقدان امریکا شده و
« »Phantom Threadیک کاندیدایی اســکار نقش دوم را هم برای او به ارمغان
آورد.

مترجم

مشخصات
فــــــيلم

Empire

ایزابل هوپر فرانسوی که بازیگری متولد شهر پاریس و دارای  65سال سن است
و از  1971به این سو در بیش از  120فیلم ایفای نقش کرده و با  16کاندیدایی برای
ســزار (اسکار ســینمای فرانســه) رکورددار نامزدی این جوایز و برنده دو دوره آن
در ســالهای  1995و  ،2016برای فیلمهای «جشــن» و «الی» اســت ،سال بسیار
پرکاری را ســپری میکند .وی امســال در  4فیلم رؤیت شــده یا بزودی مشــاهده
خواهد شــد که اولی در کارتون مشــهور «جزیره ســگها» ســاخته وساندرسون
امریکایــی و فقــط بهصورت یک صدا پیشــه بوده اســت و دیگــری «اوا» که کاری
دراماتیــک و خانوادگــی بهکارگردانــی بنــوا ژاکو فرانســوی اســت .او همچنین در
فیلمهــای «بیــوه» و « »Une Jeunesse Doreeکــه در  3مــاه و نیــم باقیمانده از
ســال  2018اکران میشــوند و ساخته نیل جوردن ایرلندی و اوا یونسکو فرانسوی
هســتند ،مشــاهده خواهد شــد .وی از حاال برای بازی در فیلمی فرانســوی بهنام
« »Blanche Neigeدر سال  2019هم تدارک میبیند.

وصال روحانـي

ëëعنوان« :به ماروین خوش آمدید»
ëëمحصول :کمپانیهای یونیورسال ،دریم وورکز و ایمیج موورز
ëëتهیهکنندگان :جک راپکه و استیو استارکی
ëëسناریست:رابرتزمهکیسبراساسداستانیازکارولینتامپسون
ëëکارگردان :رابرت زمهکیس

ëëمدیر فیلمبرداری :سیکیم مایلز  /تدوینگر :جرهمیا اودریسکول
ëëموسیقی :الن سیلوستری
ëëطول مدت 118 :دقیقه
ëëبازیگران اصلی :اســتیو کارل ،لســلی مان ،دایان کروگر ،مریت
ویور ،جانل مونایی ،الیزا گونزالز و گهوندولین کریستی

همیشگی و کســانی بود که در فیلمهای
قبلــیاش نیــز بــا وی بــه کار مشــترک
پرداختــه بودند و در نتیجه زبان یکدیگر
را بخوبی میفهمیدند .اینها ســبب شد
تحرک بیشاز حد فیلم و ســکانسهای
متعدد اکشــن فیلم قابل تهیه شود و به
لحاظ فنی هم به سطوح باالیی برسد.
 ëëآیاهماهنگیخودتانبابایونابهســطح
باالیموردنظررسید؟
بله ،رسید ،زیرا از آغاز وقت زیادی روی
این مســأله و تمرینات بــرای درآوردن
صحنههــای کامــل گذاشــتیم .در مورد
صحنهای که در یک رســتوران بین من
و یکــی از کاراکترهــای اصلی فیلم روی
میدهد .یک هفته کار و تمرین کردیم
تا به بهترین بیالن و موفقیت مورد نظر
برسیم.
ëëآیااکثرقریببهاتفاقصحنههاخیالیو
بیشازحدغیرواقعینیست؟
وقتــی روی موضوعــی کار میکنیــد
کــه بیشتریــن حجــم و تعــداد قابــل
مالحظــهای از کاراکترهــا دایناســورها
هستند ،به چه شــکلی میخواهید عامل
منطق و حقیقت را برقرار و آن را بر کلیت
قصه که اصوالً فانتزی است ،استوار کنید؟
ما در این فیلــم بهدنبال کابوس و رؤیایی
میرویم که قاعدتاًوجود خارجی ندارد اما
خطرات بالقوه آن محســوس اســت .این
یک واقعه تکراری و قابل ذکر و تأکید است
که بینندگان ژوراســیکها پس از دیدن 10
الــی  15دقیقــه اول فیلــم بهخــود تفهیم
میکنند کــه این صحنههــای دور از ذهن
نیز میتواند به سبب وجود دایناسورها در
ماجراامکانپذیرباشد.
 منبعObserver :

نســخه جدید «سامســون» بهرغم تمامی کمبود های آشکار
سینمای بودجهاش همه کوشــشهای الزم را از ســوی سازندگانش در
 2018بردارد تا شــبیه به نســخههای معروفتر و قدیمیتری شــود
کــه از روی این داســتان و کاراکتر ســاخته شــده ولی طبعاً به موفقیتی نمیرســد که
«پیورفلیکس» به آن میاندیشیده است .پیورفلیکس شرکتی است که در سالهای
اخیــر فیلمهای متعدد مبتنی بر مذهب و ایمان را ســاخته و به نمایــش درآورده و
همگی نیز موفقیتهای قابل توجهی در گیشهها با احتساب مخارج اندک ساخت
خودداشتهاند.ازجملهاینفیلمهامیتوانبه«چمنچوبی»«،خدانمردهاست»و
«موردمسیح»اشارهکرداماسامسونبهخاطرتفاوتسوژهاشباآنفیلمها(بهرغم
تم مذهبی گریزناپذیر داستان سامسون) نه به آمار فروش آن فیلمها رسیده و نه از
مصونیت نســبی آن آثار ســینمایی در قبال انتقادات بهرهمند شده است و به قولی
اگر ادوود معروف و فقید که عدهای به درست یا غلط وی را بدترین فیلمساز تاریخ
میشناسند ،این فیلم را میدید به خودش امیدوار و صدای اعتراضاش خطاب به
پردهنقرهایشنیدهمیشد.
برداشــتها از سامســون جدید هرچه باشد ،این تیلور جیمز هنرپیشه بریتانیایی با
آن بدن ورزیده و پفکردهاســت که نقش سامســون را در این فیلم ایفا میکند .او در
برخورد با خیل مخالفان گاه با دست و مشت خالی هم از عهدهشان بر میآید و هر
زمــان که او و برادر کوچکش کالب (گرگ کریک) کنار هم قرار میگیرند ،شــوخیها
و خطاهایــی بــدوی از آنها ســر میزند که معموالً د ر شــأن قهرمانانی از این دســت
نیســت .البته سامسون در عین شــوخیهایی از این قبیل در تمامی طول قصه و در
مسیر اتفاقات حالت جدی خود را حفظ میکند و با همت تیلور جیمز ما با مردی
مواجــه هســتیم که قدرت بیکــران فیزیکــیاش را صرف بهــروزی مــردم منطقه و
همگنانخویشمیکندوباکسانیستیزمیکندکهالبتهازاوبسیارمحقترهستند.در
افسانههایمرتبطباسامسونوبویژهدرورسیونهایهالیوودیکهازرویاینداستان
ساخته شده ،رویارویی او با دلیله ،زنی مبارز که با قوم و تبار سامسون نبرد میکند ،از
وجوه اصلی ماجراها بوده اما بروسمک دانلد که این نسخه تازه را کارگردانی کرده و
تیم فیلمنامهنویسی  4نفرهای که وی را تغذیه میکردهاند ،در داستان خود بر وجه

 تیلور جیمز (وسط) در نمایی از نسخه تازه «سامسون»

عالقه قبلی سامسون به زنی بهنام تارن (فرانسیس شولتو داگالس) تأکید میورزند
و مدعی میشوند که اگر سامسون گرفتار مالحظات و اجبارهای زمانه خویش نبود،
بسیارزودترازهمهمالحظاتواقدامهایشخواستاررسمیازدواجبااینزنمیشد.
نخستین الزام او ،جنگیدن در منطقه و حفظ و رعایت مسئولیتهای مرتبط با آن
است و بدیهی است که حتی در این ورسیون تازه و کمرنگشده و البته «تغییر فلسفه
داده» از سامسون این الزامات و نشانهها از جانب سازندگان فیلم رعایت و اجرا شده
باشد .حتی در فضا و قالبی از این قبیل برخی هنرپیشههای معروف نقشهای خود
را در ایــن فیلم بخوبی ایفا کردهاند یا در نازلترین نگاه به گونهای ظاهر شــدهاند که
داستان تنزلی پیشتر از آنچه گفتیم ،نداشته باشد و کایتلین لیهی در نقش دلیله
و بیلی زین در قالب پادشاه بالک از عمدهترین آنها هستند و جکسون راتبون هم در
نقش پســر جاهطلب بالک چنان پرشور مبارزه و تالش میکند که انگار از چارچوب
وظایفش و متن داستان خارج است و بیش از حد احساساتی شده است!
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