در صفحات دیگر
حمیدرضا آذرنگ از
نمایش«خنکایختم
خاطره» میگوید

مثل باروت برای
بهآتشکشیدن
همهچیز!

سال بیستوچهارم شماره 6969
سهشنبه  18دی 1397

صفحه12

وصال روحانی
خبرنگار

حــاال که به لطف ثبــت رقم نجومــی11/7
میلیارد دالر در گیشههای جهان یک رکورد
جدید در زمینه فروش فیلمهای سینمایی
در تاریخ در طول یک ســال بهدست آمده
و ســال  2018بــا چنیــن دســتاوردی مزین
شــده ،همه میخواهند بدانند ســاحهای
اســتودیوهای مشــهور غربــی بــرای خلــع
ســاح مجــدد بینندههــا و کشــاندن فوج
فــوج آنــان به ســالنهای ســینما در ســال
تــازه آغاز شــده  2019چیســت یــا کدامین
فیلمهای تازه یا قسمتهای دنبالهای آثار
پــر فــروش قبلی قصــد یک رکورد شــکنی
جدیــدرادارنــد،درایــنارتبــاطآوردننام
 30فیلم الزامــی مینماید که اینک اغلب
آنها مراحل ســاخت خود را طی میکنند
یــافیلمبرداریشــانپایانیافتــهوکارهای
 Post Productionآنهــا ادامه دارد و برخی
نیز کامــاً آمادهاند و حتی تعــداد اندکی از
آنهــا در همیــن روزهای کم ســپری شــده از
ژانویه 2019کمترین فاصله را تا نشســتن بر
پردههاینقــرهایدارند.اینفیلمهایویژه
که میتوانند دنیا و ســال  2019را کم و بیش
تــکان بدهنــد شــرح و اوصــاف مختصر و
مفیدشانازاینقراراست:
ëëشیشه
از  29دی مــاه فیلمــی در امریــکا و اروپــا بــه
نمایش در میآید که نایت شیاماالن هندی
روی آن حســاب ویژهای باز کرده اســت زیرا
پــس از چند ســال نــزول به لطــف عملکرد
خــوب « »Splitدر گیشــهها ایــن امیــد را
یافتــه کــه یک بار دیگــر مثــل دوران اوجش
و فیلمهــای «حــس ششــم» و «مزرعــه»
مــردم را بــا رازهــای مــاوراء الطبیعه آشــتی
دهد« .شیشــه» هم ادامهای بــر فیلم Split
محســوب میشود و هم بر «ناشکستنی» که
توفیق  Splitرا نداشــت و در هر حال بروس
ویلیس ،ســاموئل ال جکســون و جیمز مک
آووی بازیگران اصلی آن هستند.
«ëëلگو»2
چهار ســال بعــد از «لگو»ی یــک و دو فیلم
تبعــی بیــرون آمــده از دل آن ســرانجام
قســمت دوم آن نیــز عرضــه میشــود و
الیزابــت بنکــس ،چارلــی دی ،ویــل آرنــت،
تیفانی هادیش و البته کریس پرات که ایفاگر
نقش اصلی (به نام امت) است ماجراهای
فیلم اول را که یک کارتون ماشینی و سرشار
از کاراکترهای مکعب مســتطیلی است ،پی
میگیرند.
ëëفالرسکی
یــک کمــدی ســیاه بــا بــازی چارلیــز تــرون
دراماتیک و ست روگن کمدی باز و پیرامون
یک روزنامهنگار بیکار شــده اســت که دائماً
دلش بــرای پرســتار زمان کودکــیاش تنگ
میشــود و این در حالی اســت که آن پرستار
اینــک به یک سیاســتمدار توانا تبدیل شــده
است.
ëëکاپیتان مارول
برای الرســون که ســه ســال پیــش در فیلم
بشــدت روانــی «اتــاق» درهیأت یــک مادر
دردمند جایزه اسکار را ربود ،با این کاپیتان
رؤیایی به دنیای فیلمهــای کمیک بوکی و
سلسله آثار اســتودیوی مارول ورود میکند
و در قالــب زنی به نام کارلــی دانورز ظاهر
میشــود که ظاهــراً یــک خلبــان معمولی
نیــروی هوایی اســت امــا در خفا بــه برخی
نیروهــای مرمــوز ماوراءالطبیعــه مجهــز
است.
ëëما
جــوردن پیــل پــس از فیلــم ترســناک
ساختارشــکنش به نــام «فرار کــن» (یا «راه
فــرار») یــک کار دلهــرهآور جدیــد را تدارک
دیــده کــه بازیگــران متعــددی ماننــد لوپیتا
نیونگــو ،الیزابت مــاس و وینســتون دوک را
جــذب خویش ســاخته و دربــاره خانوادهای
اســت کــه مــورد تعقیب مشــتی خالفــکار و
توزیعکننــده مــواد مخدر قــرار میگیرند و از
هر جهت ارعاب میشوند.

فیلمهایی که در سال 2019
گیشههای جهانی را تسخیر خواهند کرد

ابرقهرمانها
حاکمانبالمنازع
پرده نقره ای

گفتوگو با عزیزاهلل
حمیدنژاد کارگردان
مجموعهتلویزیونی
«بانویعمارت»

ینیستم
ناراض 
ولی ایدهآلم
فراتر از این
است
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«جنگ ستارگان »9نیز سرشار از جنگاوران لیزر بهدست است

ëëدامبو
در میــان ســه فیلمــی کــه والــت دیســنی در
ادامــه ســنت ســالهای اخیرش با بازســازی
کارتونهــای معروفــش بــه مــدد بازیگــران
زنــده ســاخته و جملگــی در  2019به نمایش
در میآینــد« ،دامبــو» از همــه زودتــر پخش
میشــود و مهــر اختصاصی تیم برتــون غیر
متعارف بر آن خورده است و مثل نسخههای
کارتونی متعدد دامبو درباره یک فیل شاغل
در سیرک است که قدرت پرواز دارد!
ëëشزم
پس از فیلم شدن تقریباً تمام ابر قهرمانان
مارول و دیســی کمیکز ظرف  40سال اخیر
ســرانجام نوبــت به شــزم رســیده اســت که
نســخههای دهــه  1930آن به قــدری بدوی
و فاقــد جلوههای ویژه بود که بدیهی نشــان
مــیداد ســران مــارول آن را بــا تجهیــزات
مافــوق مــدرن  2019بــه یــک غــول تــازه
ســینمایی تبدیــل کننــد .ایفای نقش شــزم
بــه زاکاری لــهوی ســپرده شــده و با بــازی او
قهرمانی را به چشــم میبینیم که براساس
فرهنگ «شزم» در عین جدیت و سرسختی
برای هر گونه آرامش شیرین نیز مهیا است.
Pet Semataryëë
در ایــن بازســازی یکــی از مشــهورترین
داستانهای هولناک استیفن کینگ ،جیسن
کالرک ،ایمی سیمتز و جان لیتگو نقشهای
اصلــی را ایفــا کردهانــد و بــا بــازی آنهــا
خانــوادهای را میبینیم کــه یک خانه جدید
را در منطقــه نیوانگلنــد امریــکا خریــداری
میکنند اما بســرعت در مییابند که رازهای
مخوفی در آن خانه جوالن میدهند.
ëëزیر دریاچه نقرهای
دیویــد رابــرت میچل که دو ســال پیش «IT
 »Followsیکــی از موفقتریــن فیلمهــای
ترســناک را ســاخت ،یــک فیلــم تریلــر
(دلهــرهآور) دیگــر را در راه اکــران دارد و در
آن انــدرو گارفیلد یــک کارآگاه خصوصی در
شــهر لس آنجلس امریکا است که ماجرای
ناپدید شــدن غریب یــک زن (با بازی رایلی
کئوف) را پیگیری میکنــد و البته به نتایجی
تکان دهنده میرسد.
ëëانتقامجویان :پایان بازی
چهارمیــن قســمت از ایــن ســری فیلمهای
کمیک اســتریپی بــر خالف عنوانــش قطعاً
پایانــی بــر تولید این ســری آثار نیســت زیرا
فروشهــای نجومی آنها شــرکت مــارول را
به یــک غول اقتصــادی تبدیل کرده اســت.
بــا ایــن حال گفته میشــود کــه در ادامه این
فیلمهــای ترکیبی که تعــدادی از قهرمانان
مشهورکمیکبوکی را در بر دارد ،تعدادی از
آنها برای همیشه از صحنه این فیلمها محو
میشوند تا شاید فیلمهای بعدی به تعداد

دیگــری از این ابــر قهرمانها مجهز شــوند.
در هر حال دشــمن آنها در این قسمت تازه
نیز همان «تانو»ی مشــهور و آشــنا است که
قوایش ماورایی است.
ëëپوکمون :کارآگاه پیکاچو
ایــن کاراکتــر معــروف کارتونــی ایــن بــار بــا
بازیگــران زنــده و بهتــر بگوییــم ترکیبــی از
آنها با تصاویر انیمیشــنی بازســازی شــده و
تأمیــن صدایــش با رایــان رینولدز بــوده و از
همه جالبتر جوالن پوکمون در یک فضای
«فیلم نوآر»ی است!
ëëجان ویک :قسمت سوم
مأمور امنیتی بازنشستهای که در دو قسمت
قبلــی جــان ویــک تبهکارانــی را درو کرد که
ســگ محبــوب وی را کشــته بودند ،بــا بازی
مجــدد کیانــو ریــوز در این نقش ایــن بار نیز
بــا تبهکارانی ســتیز میکند که قصــد انتقام
گرفتن از او بابت کشتارهایش را دارند.
ëëمرد موشکی
عنــوان ایــن فیلــم نــام یــک ترانــه محبــوب
التــون جــان موزیســین معــروف بریتانیایی
و بــه تبــع آن دربــاره زندگی و دســتاوردهای
جان و همراه با بازی تارون اجرتون در نقش
اصلی اســت .کارگردانی را به دکســتر فلهچر
ســپردهاند کــه پــس از اخــراج شــدن برایان
ســینگر مشــهورتر از خود از پروژه «راپسودی
بوهــه میــان»در ســال گذشــته کار او را در آن
فیلــم به قدری خــوب کامل کرد کــه پاداش
آن اهــدای این فیلم جدیــد زندگینامهای به
وی بوده است.
ëëعالءالدین
یــک کارتــون پرفــروش دیگر والت دیســنی
کــه بــا بازیگــران زنده بازســازی شــده و ویل
اســمیت در قالــب کاراکتــری فــرو رفتــه کــه
ابتــدا با هنرهای رابین ویلیامز مشــهور روی
پردههــای نقــرهای بازآفرینــی شــده بــود.
کارگردانــی هــم بــا گای ریچــی بریتانیایــی
اســت که البــای فیلمهــای کانگســتری بی
رحمانهاش از ساخت «»Block busterهای
هالیوود نیز غافل نمیماند.
ëëگودزیال :پادشاه هیوالها
با احتساب نســخههای هالیوودی که از روی
ویرانگریهــای ایــن هیــوالی مخــوف ژاپنی
ساخته شده ،این فیلم شمار «گودزیال»های
تاریخ سینما را از رقم  25هم عبور میدهد.
از همــه بدتــر اینکه گودزیــا این بــار نیروی
کمکــی هــم آورده و در قلــع و قمع شــهرها
و آدمهــا از مورتــا ،رودان و شــاه گیــدورا هم
بهره میگیرد .البتــه بین همین هیوالها نیز
ســتیزی بزرگ در میگیرد و نیروی انســانی
کــه با آنها میجنگد یا ســتیز داخلــی آنها را
به تماشــا مینشــیند ،مرکــب از ورا فارمیگا،
میلــی بابــی بــراون ،ســالی هاوکینــز و کــن

واتانابه است.
ëëققنوس سیاه
ســوفی ترنر که با ســریال «بازی تاج و تخت»
مشــهور شــد ،در ایــن فیلــم کــه اضافــه و
دنبالهای بر فرانچیز «مردان ایکس» اســت،
در قالب بانوی اول ظاهر میشود و در کنار او
مبارزانــی دیگر هم با بازی جیمز مک آووی،
مایکل فاسبندر و جنیفر الرنس به هنرنمایی
میپردازند.
ëëداستان عروسک 4
پایــان «داســتان عروســک  »3گریــهدار بــود
اما با شــور و نشــاطی کــه در قســمت چهارم
در حــرکات وودی ،باز و یارانشــان مشــاهده
میشــود ،مشخص اســت که ســازندگان این

توانســتهاند ایــن نســخه را شــش مــاه قبل از
اکران جهانیاش ببینند ،میگویند این فیلم
به اندازه اث ر اصلی عالی و تکاندهنده است.
 Castبازیگران نیز بشــدت جلبکننده است
زیــرا نامهای دانلد گلوور ،بییانســی و جیمز
ارل جونــز را در بر دارد که آخــری (جونز) باز
در قالب مواسا فرو رفته است.
ëëروزی روزگاری در هالیوود
جدیدتریــن مانــور کوئنتیــن تــاران تینــو
مســتعدترین مــرد جویــای خالفهــا و
خالفکاریهــای جــذاب تاریــخ ســینما در
حیطههایــی مثــل اســتادان هنرهــای رزمــی
یــا گانگســترهای کالســیک شــرق و غــرب و
جنگهــای جهانــی و وســترنهای اصولگــرا

ایــن نــه لزومــاً نهمین قســمت از این ســری
فیلمهای اکشــن بســیار پرفروش بلکه اولین
اثر مشــتق شده از آن و همراه با بازی دوواین
جانســون و جیســن اســتیتام و گویــای تالش
آنها برای یک ســرقت تازه است .ادریس البا
هم پلیسی است که آنها را زیرنظر دارد.
 :ITëëقسمت دوم
جســیکا شاســتین ،جیمــز مــک آووی و بیــل
هادر نسخه های مسن شده کودکانی هستند
م اصلی توســط
کــه ســه ســال پیــش در فیلــ 
کاراکتــر پنــی وایــز (بیــل اســکارزگارد) تحت
ارعــاب قــرار گرفتنــد و بــه نظــر میرســد که
ایــن تبهکار ذاتی هنوز کارهای بســیاری برای
انجام دادن دارد.

پایان اقتدار مارول کجاست؟

سال  2018که روز  10دی ماه تمام شد ،با خلق
 2018رکــورد  11/7میلیــارد دالر در گیشــههای غرب
در یک نگاه بهســالی تاریخی برای هنر ســینما تبدیل شد
و این 400میلیون دالر باالتر از 2016بود که پیشــتر پرســودترین سال
همه ســینمای جهان به حســاب میآمد .در این سال قسمت سوم
«اونجرز»بانامجنبی«جنگبینهایت»باعبورازمرز 2میلیارددالر
ن تبدیل شد که چنین کرده و اوضاع
به چهارمین فیلم تمامی دورا 
سایرفیلمهایکمیکاستریپیهممثلاولیننسخه«پلنگسیاه»
عالی بود .سینمای  2018قسمت پنجم ژوراسیک پارک را نیز با نام
«پادشــاهی ســاقط شــده» در بر داشــت و همین طور قســمت دوم
کارتون «شــگفتانگیزها» را که آن هم از یک میلیارد دالر عبور کرد
و پلنگ سیاه تا اطالع ثانوی نهمین فیلم پرفروش تاریخ محسوب
میشــود و  1/34میلیــارد دالر دســتاورد بــوده که این عنــوان را بدان
بخشیدهاست.اینفیلمسببشدمارولغولانتشاراتی-سینمایی
دهههــای اخیــر از رقــم  14میلیــارد دالر بــرای تمامــی محصوالت
تصویری کمیک بوکی خود گذر کند .این پایان قصه برای مارول نبود
زیرا این «ابر اســتودیو» در ماههای بعدی از  15و  16میلیارد دالر هم
عبورکردوحاالفقطمیتوانپرسیدکهپایانزودرسیکهبرایجوالن
فیلمهایکمیکبوکیگواهیدادهمیشد،کجاست؟
 10ëëفیلم پرفروش 2018
 - 1انتقامجویــان :جنــگ بینهایــت  2/048میلیــارد دالر-2 ،
فرانچیز  24ســاله قســمتهای بعدی را هم
از حاال در مسیر تولید قرار دادهاند.
ëëاسپایدرمن :دور از خانه
البته مرد عنکبوتــی را با بازی تام هالند ابتدا
در نسخه تازه اونجرز (انتقامجویان) خواهیم
دید و او از چنگ دشــمنانش بــاز هم خواهد
گریخت تا در ششمین فیلم مختص خودش
نیز هنرنمایی کند.
ëëشیر شاه
ایــن هــم یــک کار دیگــر از والــت دیســنی و
در مســیر تولیــد مجــدد فیلمهــای کارتونــی
موفق ســابقش بــه صورت فیلمــی با حضور
بازیگــران زنــده عرضه میشــود و آنهایی که

«انتقامجویان »3با مجموعهای از
قهرمانان کمیک استریپی پرفروشترین فیلم سال شد

پلنگ سیاه  1/34میلیارد دالر -3 ،دنیای ژوراسیک :پادشاهی
ســاقط شــده  1/30میلیــارد دالر« -4 ،شــگفتانگیزها»2
 1/24میلیــارد دالر 855/47 Venom -5 ،میلیــون دالر،
 -6مــرد دریایــی  838/93میلیــون دالر -7 ،مأموریــت
غیــر ممکــن :ســقوط  791/01میلیــون دالر« -8 ،ددپــول »2
 742/63میلیــون دالر -9 ،راپســودی بوهــه میــان 714/05
میلیون دالر - 10 ،هیوالهای فوقالعاده :جنایات گریندل والد
 639/15میلیون دالر.

پــای او را بــه مخــزن و معــدن ایــن خالفها
یعنــی هالیــوود بــاز کــرده و او در نهمیــن کار
بلنــدش به وقایع پشــت پرده و حاشــیههای
ایــن شــهرک رؤیاســازیهای کاذب پرداخته
است و البته تکیه و تمرکز او به سال پرحاشیه
 1969و زمان کشــته شدن بی رحمانه شارون
تیت هنرپیشه وقت معروف بهدست دیوانه
بزرگی به نام چارلز مانســون اســت .لشکری
از نامــداران شــامل بــراد پیت ،لئونــاردو دی
کاپریــو ،ال پاچینــو ،داکوتــا فانینــگ و جیمــز
مارسدن تاران تینو را در این سفر مکاشفهای
منحصر به فرد همراهی میکنند.
ëëسریع و خشمگین تقدیم میکند :هابز و شاو

ëëکوچه داون تون
چهــار ســال پــس از تمــام شــدن ســریال
تلویزیونــی پرطرفــداری با همیــن نام جولی
یــن فلوز نســخهای ســینمایی را فراهم کرده
که اکثر بازیگران آن ســریال را از نو گرد آورده
است.
ëëسرزمین زامبیهای 2
 10ســال بعد از کمدی ســیاهی با همین نام،
وودی هارلسون ،جسی ایزن برگ و اما استون
از نــو کنار یکدیگــر قرار میگیرند تــا گروهی را
جلوهگر شــوند که پس از حمله عزم تازهای از
سوی زامبیها در سطح جهان ،کوشش برای
زنده ماندن و حفظ نسل بشر دارند.

ëëجوکر
ایــن کاراکتــر بــا ســری داســتانها و فیلمهای
بتمــن و اقعــاً شایســته ســاخته شــدن
فیلمهایــی مســتقل پیرامــون خــود بــود و
ی تاد فیلیپس
ســرانجام این مهم با کارگردان 
و بازیگــری ژواکین فی نیکس در نقش اصلی
شکل گرفته است.
ëëترمیناتور :نسخه تازه
اســم کامــل این فیلــم هنــوز اعالم نشــده اما
این نکته مشخص است که آرنولد شوارتزنگر
معروف با ســنی فراتر از  72سال برای حضور
مجــدد در این عرصه پا پیش گذاشــته اســت.
خبــری از جیمــز کامرون و حتی جانشــینان او
نیســت و تیم میلر ،خالق دو نسخه سینمایی
اخیــر از روی کاراکتــر کمیک اســتریپی ددپول
عنــان کار را در دســت گرفتــه و ایــن فیلــم را
ادامهای مســتقیم بــر قســمت دوم ترمیناتور
توصیف کرده و این یعنی او قسمتهای سوم
تا پنجــم را که بواقع نیز چندان خوب نبودند،
اصــاً قبول نــدارد .پاداش اضافــی بینندگان،
بازگشــت کاراکتــر لینــدا همیلتــون بــه قلــب
اتفاقات است.
ëëیخ زده 2
پرفروشترین کارتون تاریخ که در سال 2013
رقــم  1/3میلیــارد دالر را در گیشــهها رد کرد،
یک بار دیگر ســر بر میآورد و در قسمت دوم
آن کاراکترهای آنا و السا اتفاقات یخی تازهای
را از سر خواهند گذراند.
ëëمرگ روی نیل
یــک بازســازی دیگــر از روی آثــار کالســیک
کارآگاهــی آگاتــا کریســتی و ســکاندار باز کنت
برانای بریتانیایی اســت کــه بعد از احیا کردن
داســتان «جنایت در قطار سریعالسیر شرق»
تجربــه قبلــیاش را بــا قصــه دیگــری تکــرار
میکنــد و هــم کارگــردان اســت و هــم ایفاگــر
نقش هرکــول پــوارو ،کارآگاه بلژیکی صاحب
آن ســیبیل معــروف تابــدار و ســلولهای
خاکستری ویژه!
ëëجنگ ستارگان 9
پایانی بر ســومین تریلوژی استار وارز و تعیین
نســبی تکلیــف لــوک اســکای واکــر و ســایر
همراهان و مخالفانش توســط جیجی ابرامز
که قســمت هفتم را ســاخت و قسمت هشتم
را رها کرده بود .فوج مردان خلق شــده توسط
جــورج لــوکاس در ایــن فرانچیز  41ســاله از نو
آرایش یافته و برخی تغییر وضعیت دادهاند.
Gold Finchëë
ســارا پولســون ،انســل الگورت و جفــری رایت
بازیگــران اصلی فیلمی هســتند که براســاس
ن شــدهای از دونا تارت ســاخته
رمــان تحســی 
شــده و زندگــی پســر  18ســالهای را توضیــح
میدهــد کــه از یــک حادثــه تروریســتی در
نیویورک جان ســالم به در میبرد ولی در پی
آن دیگر همان آدم سابق نیست.

