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تااســماســتیفنالنگمیآیددوســتدارانســینمادرغرببهیادکاراکترهــایویژهو
متفاوتــیمیافتندکــهاجرایآنهــافقــطازآدمهاییمثلاوبــرمیآیــد.ازاینقبیل
شخصیتهامیتوانبهسرهنگمایلزکواریچاشارهکردکهدر«آواتار»پرفروشترین
فیلمتاریخســاختهجیمزکامروندرســال 2009نمودپیداکردوبهنظرمیرسددرهر
4قسمتدنبالهایکهبراینفیلمساختهشدهوطی 2020تا 2024اکرانمیشوند،نیز
ازکلیدیترینکاراکترهاخواهدبود.دیگرشخصیتترسناکومتفاوتیکهالنگبازی
کرده،نقشمربوطبهشخصیت«مردنابینا»درفیلمترسناک«نفسنکش»استکه
درتابستان 2016اکرانشدوبهموفقیتتجاریزیادیهمرسید.بااینحالریشههای
کاراســتیفنالنگازایــنقویتروغنیتراســتواوکارشراســالهاپیشدرعرصه
دشوارترتئاترشروعکردودرســال 1980دراجراییاز«مرگفروشنده»جلبنظرکرد
ودراولیننسخهتئاتری«معدودیمردخوب»نفشکاراکترنیتانچوپراایفاکردکه
یکسرهنگسرسختواصولگرااستوالبتهجکنیکولسونمشهوردرسال1992
درتنهاساختهبلندســینماییازرویاینداســتاناجرایکوبندهتریراازآنارائهداد.
تنوعکارهاووســعتمانورهایالنگ 67سالهومتولدشهرنیویورکامریکاکهبهکار
نمایشنامهنویسیهمپرداخته،درجهانفیلموسینماب هگونهایاستکهبهسال1986
لمانواولینفیلمعرضهشدهپیرامونکاراکتردکتر
در«شکارچیانسان»ساختهمایک 
هانیباللکترکهمردیآدمخواراست،نیزرلیکروزنامهنگارپرازکلکوریاوصاحب
دههاچهرهولفافهدروغینرابامهارتایفاکردهاست.

ëëموجودمرموزوجذاب
«موتورهــای فناپذیــر» فیلــم تخیلــی-
حادثــهای تــازه کریســتین ریــورز کــه پیتر
جکســون سرشــناس از تهیهکننــدگان
اصلــی آن اســت و از النــگ در نقش یک
موجــود روبوتیــک مرمــوز بهنام شــرایک
اســتفاده میکند ،مورد توجه زیــادی قرار
گرفتــه اســت .ایــن کاراکتــر کســی اســت
کــه در مطالــب و برنامههــای تبلیغــی یا
اطالعرسانیهای زیاد موجود درباره فیلم
کمترین توضیحات دربارهاش ارائه شــده
و شــاید میخواســتهاند از او بهعنوان یک
عامــل مهم ایجــاد جاذبــه در ایــن فیلم
خبرســاز بهره گیرند و مردم را نســبت به
ایــن فیلم کنجکاوتر و به تبع آن گیشــهها
را پربارتر کنند .هر چه هســت ،خود النگ
نیز چهار هفته پس از شــروع پخش فیلم
میگویــد وقتــی بــا وی در مورد شــرکتش
در این فیلم تماس گرفتنــد ،در مورد این
کاراکتر و ماهیت و اقدامات وی با شــک و
ابهامهایــی مواجه بــود .او میافزاید :من
ســری کتابهــای «موتورهــای فناپذیــر»
را هرگــز نخوانده بــودم و برایــم پدیدهای
ناآشــنا بودنــد و در نتیجــه وقتی بــازی در
این فیلم ســینمایی به من پیشنهاد شد،
ابتــدا ســناریوی آن را خوانــدم کــه پیتــر

جکســون و همکاران همیشــگی او یعنی
فرن والش و فیلیپا بوینز آن را نوشــتهاند.
به مــن گفتنــد این تیــم نویســندگی توانا
کــه تریلوژیهــای «اربــاب حلقههــا» و
«هابیــت» هم محصــول کا ر آنها اســت،
کوشــیدهاند با انجام تغییراتی نســبی اما
محســوس از تک شهری بودن قصههای
فیلیپ ریو ،نویسنده کتب مرجع بکاهند
و آن را بــه جهانــی وســیعتر عمومیــت
بخشــند و شــهرهایی را توصیف و عرضه
کنند که مدرنتر و حتی قابل حرکتاند و
به تبــع آن روبوتهای حاضر در آنها هم
چند وجهیتر هستند .در نهایت به سراغ
کتابهای فیلیپ ریــو هم رفتم و هر طور
که میتوانســتم درباره کاراکتــر محوله به
من اطالعات بیشتری را کسب کردم.
ëëخالفکارسابقدرچشماندازیتیره
شــرایک کــه اســتیفن النــگ در قامــت او
ظاهر میشــود ،یک خالفکار سابق است
کــه پیشــینه محکومیت کیفری هــم دارد
و در قلــب شــهر لندن زندگــی میکند اما
زندگی او و ســایر مردم چیزی نیســت که
میشناســیم .بــا تصویــر تیــرهای کــه این
فیلم از آینده به دست میدهد ،تمدنها
و شــهرها و آدمها فقــط بهاین دلیل زنده
ماندهانــد کــه توانســتهاند بخشهایــی از

مشخصات
فــــــيلم

ëëعنوان«:موتورهایفناپذیر»
ëëمحصول:کمپانیهاییونیورسالومدیارایتزکاپیتال
ëëتهیهکنندگان:زینوارنر،آمانداواکر،دبورافورتوپیترجکسون
ëëسناریستها:فرنوالش،فیلیپابوینزوپیترجکسون،براساس
کتابیباهمیننامنوشتهفیلیپریو
ëëکارگردان:کریستینریورز

شــهرها را از طریــق بیلهــای هیدرولیک
عظیم جابهجا و به منطقه مفید مورد نیاز
خود حمل کنند .در همین راستا بخشی از
لندن با همه انسانها و نیازهایش به یک
چشــمانداز وســیعتر امــا کــم محصولتر
انتقــال داده شــده و اهالــی شــهر در حال
برداشت از محصوالت و امکانات آنجا به
قصدتقویتپایههایزندگیخودهستند.
کاراکتــر شــرایک ســهم مهمــی را در این
تو
فرآیند ایفا میکند زیرا مغزش را شس 
شــو دادهاند و وی به یک سایبورگ تبدیل
شــده که فکری از خود نــدارد اما میتواند
بهترین وســیله در راه دســتیابی صاحبان
فکــر و اندیشــه و خالقــان برنامههــای
تبهکارانه به اهدافشــان باشد .سردسته
این خالفکاران کجاندیش ســلطهطلب،
مــردی بهنام دئــوس والن تایــن (با بازی
هوگــو ویوینگ) اســت کــه ظاهراًریاســت
یک نهاد انجمن تاریخ نگاری و پژوهشی
را برعهــده دارد ولــی در ورای ایــن مــکان
و شــرایط فردی ایستاده اســت که از کج و
معوج کردن زمان و مکان ابایی ندارد .در
ذهنالنگنیزامکانهمکاریوهمسویی
با چنین کاراکتری وجود داشت و او نیز فکر
میکرد تکامل شــخصیت وی وابســته به
بروز و ظهور افکار و آدمهایی از این دست

و کسانی اســت که در هر دنیایی چیزهای
تازه و گمشدهای را جستوجو میکنند که
تا نباشد کار انسانها در این شرایط سخت
زیستیجلوهگرینمیکند.
ëëپیرویازهمانفضایهمیشگی
النــگ بــا نگاهــی بــه روزهــای تــدارک
و فیلمبــرداری ««Mortal Engines
میگویــد :دائمــاً به این فکــر میکردم که
این کاراکتر چگونه میتوانست باشد و چه
باید کــرد تا افکار و روشهــای زندگیاش
بــر ســایرین و بینندههــای فیلــم هویداتر
شود و این مسأله خط داستانی اتفاقات را
مشخصتر سازد .در این گونه موارد حتی
برخی تواناییهای خودتان نیز برای شما
ناشــناخته میشــود و به بعضی سؤالها
و ابهامها دچار میشــوید .البته در دنیای
بازیگری هر نقش پیچیده و ناشناختهای
نیز تابــع اصول کاری ایــن حرفه و فضای
همیشــگی اســت و وقتی کار فیلمبرداری
آغــاز میشــود و همــه چیــز بــه حرکــت
در میآیــد ،شــما نیــز بــا آن موج همســو
میشــوید و باالخره چیزی شکل میگیرد
که اگر ایدهآل نباشد دور از متن کلی قصه
هم نیست .کافی است هر کاری از شما بر
میآیــد ،انجام دهیــد و اطمینان حاصله
نیــز بخشــی از مشــکالت را حــل میکند.

ëëمدیرفیلمبرداری:سایمونرابی
ëëتدوینگر:جونووودفوردرابینسون
ëëموسیقی متن :جانکی ایکس ال طول مدت 128:دقیقه
ëëبازیگران :هوگو ویوینگ ،هرا هیلمار ،رابرت شــیهان ،استیفن
النگ ،جی هــای ،رونان رافرتــی ،لیال جورج ،پاتریــک ماالهاید،
کالینسالمون،مارکمیچینسون،رژیژانپیجومارکهادلو

ویژگی متفــاوت و جالــب کاراکتر من این
است که همسو با عنوان فیلم یک موجود
مرده اســت که به لطف ادوات و قطعات
ماشینی و قوه مکانیکی ،کارهای محوله به
وی را انجام میدهد و کم نمیآورد.
ëëبهظاهرخوبودرواقعبد
فهمیــدن کامــل شــرایط و توان شــرایک
چیزی اســت کــه بــرای درک مفهــوم او و
کارهای او الزامی است و بدون این عنصر
داستانموتورهایفناناپذیربدرستیمعنا
و تعبیر نمیشود و بینندگان برای حرکت
در مســیر آن مشــکل خواهنــد داشــت و
همین مسأله نشــان میدهد سهم النگ
و کاراکتــر او تــا چــه میزان در شــکلگیری
و توفیــق این فیلم ســهم و نقــش دارند.
النگ معتقــد اســت کاراکتر او نمــادی از
زندگیهــای ماشــینی و به ظاهــر خوب و
کامــل و بواقــع ناقص و فاقد حس اســت
که جهان هســتی در حال حرکت به سوی
آن اســت .شــرایک مثل یک موجود زنده
در حــال حرکــت اســت کــه از مقابل یک
نانوایی عبور میکند و خوشبوترین نانها
و شــیرینیجات در آنجــا در حــال تولید و
عرضه است و بوی آن انسانها را به اشتها
و وجد مــیآورد اما ایــن موجود روبوتیک
از حس کردن این موهبت محروم است.

Empire

زوال احساس انسانی
در عصر ماشین

 نمایی از فیلم متفاوت و سرشار از خیال «موتورهای فناپذیر»

درباره «موتورهای فناپذیر»
فیلم تخیلی -حادثهای جدیدی از کریستین ریورز

لین چنی واقعی (راست) و ایمی آدامز (چپ)

بنابرایــن «« Mortal Enginesنــه فقــط
داســتان تکامل مکانیکی انســانها بلکه
سرگذشــت تلخ موجودات انسان نمایی
اســت که همــه چیــز دارند اال احساســات
انسانیوحواشیهایبشری.
ëëکداماثرشکسپیری؟!
در عصر و زمانهای که در این فیلم ترسیم
میشــود و همــه چیــز بــوی یــک زندگــی
صنعتــی فاقد حــس را میدهــد ،النگ و
کاراکتر محولــه به وی بهتریــن نمادهای
فرامــوش شــدن عنصــر بشــری و زندگی
برپایه احســاس و دوست داشتن خانواده
و پایبندیهــای عاطفــی هســتند .النــگ
میگویــد :اگــر بنــا بــر قیــاس شــخصیت
شــرایک با کاراکترهای شکســپیری باشــد
کدام یک را میتوان برگزید که این حس و
حال را در برداشته و انسان صرف نباشند؟
خودم نیز پاســخ ایــن ســؤال را نمیدانم
امــا کنــکاش در این مــورد در تمــام زمان
تهیــه فیلم در وجود من جریان داشــت و
شــاید روزهایی به این نتیجه میرســیدم
کــه شــرایط دور از برخــی خصلتهــای
کالیبان نیســت .ایــن نزدیکترین قیاس
ممکــن بین شــخصیتهای ایــن قصه و
داستانهایشکسپیریاست.
منبعFilm Digest :

کینان تامپسون درباره «گرینچ» جدید میگوید

کارتون پدیدهای زیبا اما ایزوله شده است

Screen international

صحنهای از فیلم کارتونی و پرطرفدار «دکتر سئوس ،گرینچ»

کینان تامپســون هنرپیشــه مســن و قدیمــی امریکایی
مصاحبه
آشــنایی و ارتباط طوالنی با کاراکتر دکتر سئوس و البته
هــــفته گرینــچ که به ایــن شــخصیت کارتونی پیونــد خورده،
داشــته اســت .وی حتی قبل از حضــورش در مجموعه تلویزیونــی کمدی و
دیرپای «نمایش زنده شنبه شب» که  16فصل را در برگرفت و پیش از کسب
شــهرت با مجموعههایی کوچکتر مثل «همه آن چیزها» و «کینان و کل» با
گرینچ حشر و نشر داشت و بهتر بگوییم کارهای نمایشی او را تعقیب و تماشا
میکــرد .چنین عالقــهای با اکران نســخه اولیــه و اوریژینال فیلــم «چگونه
گرینچ کریســمس را دزدید» در ســال  1966تشدید شــد و اینک که  53سال از
آن تاریخ میگذرد ،تامپســون بازهم تصریح میکند که هرگز از دیدن سئوس
و گرینچ و این گونه کاراکترها ســیر نشــده و همیشــه بــا آنها زیســته و از دیدن
شادی آنها شــادمان شده اســت .وی میگوید :تکههای مختلف نمایشهای
گرینچ در مغزم حک شده اســت و بخصوص مواقعی که در مورد وضعیت
آب و هوا حرف میزدند .با این اوصاف برایم باور نکردنی اســت که در اواخر
سال  2018و ابتدای ســال  2019در بافت نسخه تازه گرینچ این قدر سهم دارم
و واقعاً با وی عجین شــدهام .نســخه جدید دکتر ســئوس یا همــان گرینچ که
محصــول کمپانــی ایلومینیشــن اینترتینمنت اســت و در هفتههای اخیر و
طــی ایام کریســمس و ژانویه از سودســازترین فیلمهای دنیا بــوده ،نه فقط از
صدای کینان تامپســون در نقش بریکل بام بهره جســته بلکه صداپیشــههای
نامدار دیگری هــم مثل بنهدیکــت کامبرباچ به عنوان تأمیــن کننده صدای
گرینــچ و فــارل ویلیامــز به عنــوان عامــل  Voiceoverو راوی داســتان به آن
ســرویس دادهانــد ولی شــاید شــنیدن اتفاقــات از زبان تامپســون شــیرینتر
باشــد زیرا او مدتی بســیار بیشتر با گرینچ و با افســون وی زیسته است .هرچه
هست ،بریکل بام شخصیت جدیدی اســت که از این قسمت دکتر سئوس
به این مجموعه داســتانها اضافه شــده و شــخصیتی مبهم اســت که برای
توصیفاش از واژههای «چه کســی از کجا آباد»! استفاده شده ولی این نکته
مشخص است که او بیشــتر از ســایر کاراکترهای قصه به محل زندگی گرینچ
نزدیک و به تبع آن با او کمی تا قسمتی همسایه است .ببینیم خود تامپسون
نقش و ســهماش را در این ورســیون جدید از داســتان دکتر ســئوس چگونه
تعریف و ترسیم میکند.

 کینان تامپسون که از دیرباز با گرینچ حشر و نشر داشته است ،به جای کاراکتر بریکل بام(راست) صحبت میکند

 ëëآقای تامپسون ،شما همیشه یک حس
کمدی قشــنگ بــه نقشهایتــان حتی در
فیلمهای جــدی اضافه کــرده و فیلمها را
لطیفتر ســاختهاید ولی حاال کــه فقط در
ظرفیت صــدا پیشــگی از شــما در گرینچ
جدید استفاده شــده ،چه حس و حالی در
اینزمینهدارید؟
عرصــه کارتــون بــا همــه زیباییهــا و
شیرینیاش یک حیطه ایزوله شده است
زیــرا شــما هســتید و صدایتــان و تصویــر
نقاشــی شــده شــخصیتی کــه به جــای او
صحبت میکنید .شما باید همه چیزها را
در ذهن تان ترســیم و سپس براساس آن
اقــدام کنید و بیش از هر چیــزی با حس و
برداشت شخصی خود تنها هستید .شاید
شما را به ایام کودکیتان باز میگرداند که
قســمت خوب ماجرا است ولی یک وجه
منفی هم دارد زیرا فقط حس خودتان در
میان نیست و باید همگان را راضی کنید و
کارگردان و سناریست و سران استودیوها و
تماشاگرانفیلمازآنقبیلاند.
ëëبرایاینفیلمخاصچقدرتوانستهایدبه
فیالبداههسازیواعتالیکاراکترمحولهبه
شمابراساسباورهایشخصیتانبپردازید
وچهمیــزانازکاراکتربریکلبامبراســاس
سالیقشخصیشماشکلگرفتهاست؟
ماجرا آن قدرها هم پیچیده نبود .به من
اجازه داده شــد نظر و ســلیقه شخصیام
را روی ایــن کاراکتــر پیاده کنــم و صدایی

را کــه بر مبنــای خصوصیــات بریکل بام
منطقیتــر نشــان مــیداد تأمیــن کنم و
کارگردان نیــز آن را پذیرفــت و مخالفت
مهــم دیگری هــم با آن صــورت نگرفت
و در نتیجــه مــن همان را نیز اجــرا کردم.
خوشــبختانه شــرایط هــم یــاری کــرد و
ایــن صدا با ســایر اجــزا و صداهای فیلم
همخوانی داشت و مجموعه خوبی از آب
درآمــد .کافــی بود من حــسام را به اجرا
میگذاشتم و افراطی را ضمیمه ماجراها
نمیکردم تا کارها درست به پیش برود.
 ëëایــنفیلــمجدیدکدامســمتوســو را
هدفگرفتهاست؟آیابهنسخهایکارتونی
وقدیمیکشــشداردکهبراساسحضورو
نقشسازیبوریسکارلوفشکلگرفت یا
فیلمیرامبناقراردادکهبامشــارکتجیم
کریوحدود20سالپیشساختهشد؟
نسخه انیمیشنی که اشــاره کردید ،بیشتر
مبنای عمل ســازندگان این فیلــم بوده و
مــن نیز بــا این گزینــش موافق بــودم زیرا
از بچگــی بــا آن رشــد کــردهام .البته قصد
کوچک شــمردن تالشهای جیــم کری و
همکاران او را در نسخه تازهتری که موجود
اســت ندارم اما آن فیلم بــا بازیگران زنده
ساخته شد و ورســیونی از این دست برای
شخصیتهاوداستانهایکارتونیچیزی
است که معموالً برخی عدم همخوانیها
در آن مشــاهده میشــود و مجبورنــد در
ســاخت آنها چیزهایــی را لحاظ کنند که

با طبایع کارتونی در تضاد اســت .در زمان
ساخت انیمیشــنها کاراکترها همیشه به
یــک گونهاند و ماهیــت و رفتارشــان فرق
نمیکند ولی در فیلمهای دارای بازیگران
زنــده رفتــار کاراکترهــا الجــرم از شــرایط
خــاص و متفاوت آنها در هر یــک از روزها
نشأتمیگیردواینباعثمیشودبرخی
یکدستیهای مهم در قالب فیلم تأمین و
رؤیتنشود.
 ëëشخصیت شما در این فیلم به شدت
کریسمس دوست اســت .آیا خود شما
هــم در زندگــی خصوصیتــان چنیــن
آدمیهستید؟
هــزار درصــد (!) همین شــکلی هســتم و
عشــق من به کریســمس و آییــن ژانویه از
همانروزهایهالووینیعنیدوماهمانده
بهکریسمسشروعبهتجلیمیکند.
 ëëبریکلبامخانهاشرابرایکریسمسبه
شــکلیعجیبومختصخودشآرایش
میکند .آیا خود شــما نیز چنین سالیقی را
دارید؟
شایددلمبخواهدکههمانگونهرفتارکنم
اما هیچــگاه وقت آن را پیــدا نمیکنم و از
طــرف دیگر زنم نیز اجازه بعضی کارها را
به مــن نمیدهــد و اگر آرایش خانــه را به
شــکلی در آورم کــه او آن را افراطی بداند،
جل و پالس مرا جمع میکند.
 ëëاز ارتبــاط بریــکل بام بــا گرینــچ در متن
فیلم بیشــتر بگویید ،بخصوص که بریکل

بام بکرات گرینچ را بهترین دوســت خود
یکند.
توصیفم 
شاید این احســاس و رویکرد بدین خاطر
باشــد که گرینــچ نزدیکترین همســایه به
ل بــام از نظر فاصله و مکان اســت و
بریک 
طبعاً گرینــچ را بارها به صرف عصرانه یا
شــام دعوت میکند .البته گرینچ معموالً
قبول دعوت نمیکند و به این جلســات و
میهمانیها نمیآیــد اما بریکل بام هرگز
ناامیدنمیشودوهمچنانبهفرجامکارها
خوشــبین اســت و روزی در همین ارتباط
میگوید :سرانجام زمانی به اینجا میآیی
و بــا من «هم غذا» خواهی شــد و جشــن
کریسمسراباهمخواهیمگرفتوآنروز
از بهترین ساعات و بخشهای زندگی من
خواهدشد.
 ëëورودبــهمغــزودنیایآدمیبــااینهمه
خوشــبینی مثل بریکل بام چقدر سخت
است؟
قسمت اعظم نیازهای شما در این زمینه
صدایی است که باید حستان را برساند و
برای این مورد باید آن قــدر روال کارتان را
باال و پایین کنید تا چیــزی از آب در آید که
مورد نیاز است .وجه فیزیکی در این میان
چنــدان مــورد نظــر نیســت و وقتــی صدا
همــان احســاس و عالقهای را برســاند که
فیلم میطلبد ،مأموریتتان انجام شده
و کار تمام است.
 ëëگرینچتبدیلبهیکسنتهنریدرآثار
مختلف هنری و نمایشی شده که پیرامون
وی و ایام کریسمس ساخته شده است .آیا
انتقال آن به همین شکل و روال کنونی آن
بهنســلجوانوبعدیبسیارمهماست یا
میتواندرآنتغییراتیرااعمالکرد؟
کمترین تغییر در این زمینه عاقالنهترین
کار اســت زیــرا دکتــر ســئوس و گرینــچ با
آیینهای کریســمس گره خوردهاند و چه
خوب اســت کــه همچنان به ســوی آینده
حرکــت کننــد و ســنن موجــود را حفــظ و
رعایت نمایند .این مسئله کمک میکند
تــا بچههای نســل جدیــد هم به درســتی
آمــوزش ببینند و بــا آیینهــای مذهبی و
سنتیرشدکنند.
 منبعAtlantic :

ایمی ادامز در دنیای لینچنی

درست است که کریستین بیل بهخاطر ایفای شگفتانگیز
گشتی در نقــش دیکچنــی معاون ســابق رئیسجمهــوری امریکا
ی از ســوی
دنیایسینما در فیلــم جدیــد «معاون» ســاخته آدام مک ک 
نهادها و افراد بسیاری تحسین شده اما ظریف بینان میگویند درخشش ایمی
ادامــز در قالــب لیــن چنی همســر دیکچنی در جریــان این فیلم نیــز نباید از
نظرهــا دور بمانــد .در این فیلم لین چنی زنی معرفی میشــود کــه نه تنها به
تربیت دو دختری که حاصل ازدواج وی با دیکچنی است ،اشتغال دارد بلکه
زندگی سیاسی شوهرش را هم بهگونهای هدایت و کامل میکند.
ایمــی ادامــز معتــرف اســت تحقیقــات ریشــهای و مفصلی کــه پیرامــون لین
چنــی انجــام داد ،بــهوی کمــک کــرد بهتریــن تصویرگــر ایــن کاراکتــر در فیلم
«معاون» باشــد .او میگوید :در جریان بررســیها متوجه شــدم او آدم دقیق و
تحصیلکردهای است و درون تشکیالت سیاسی امریکا هم کار کرده است .لین
چنی یک کاراکتر پیچیده اما جالب و جذاب برای بهتصویر کشیدن است.

مصافهای روانی یک پلیس مخدوش

اکــران گســترده «نابودگر» فیلم جنایی تــازهای که در آن به مــدد نیکول کیدمن
اســترالیایی تصویــری متفــاوت و مخــدوش از یــک کارآگاه زن شــاغل در شــهر
لسآنجلــس امریــکا بــه تصویــر کشــیده میشــود ،وجوه مختلــف ایــن فیلم را
نقــل محافل هنــری در غرب کرده اســت .در همین ارتباط ظــرف دو هفته اخیر
مصاحبههای زیادی با کارین کازوما کارگردان و سباستین استن همبازی کیدمن
در این فیلم انجام پذیرفته تا مشــخص شــود آنها از چه طرق و عرصهای عبور
کردهانــد تــا دنیای این پلیس دائماً در عذابهای روحی و غرق در گذشــتهای پر
تنش به بهترین شــکل ترســیم شــود .کازوما به نیویورک تایمز گفته اســت :این
پلیــس که نامش ارین پل اســت و کیدمن به طرز فوقالعــادهای او و حرکاتش را
تصویرسازی کرده ،از یک کوره گدازنده عبور کرده و در مسیری بهزندگیاش ادامه
داده که فقط مرگ از آن بر میخیزد و حاال زمان تســویه حساب او با گذشتهاش
رسیده است »Destroyer« .فقط با این مصاف روانی تعریف و تعبیر میشود.

رایلی و حرکت در مسیر نوابغ

جان سی رایلی (چپ) در نقش اولیورهاردی و استیو کوگان (راست) در قالب استن لورل

جــان ســی رایلــی بازیگر کهنــه کار امریکایی کــه بــازی او در نقش اولیــور هاردی
کمدین بزرگ تاریخ سینما در «استن و اولی» ،فیلم زندگینامهای تازهای پیرامون
هاردی و زوج ابدی و مشــهور وی یعنی لورل از هر ســو تحسین شــده و او را واجد
شــرایط الزم برای کاندیدایی اسکار جلوه داده است ،در کمترین فاصله تا اعالم
کاندیداهای این جوایز معتبر اما تبلیغاتی و فقط یک روز بع د از اهدا شدن جوایز
گلــدن گلــوب میگویــد :در ایام جوانی و شــروع کارهای هنریام بــهکار دلقکی و
نمایشهــای کمیک روی صحنه میپرداختم و در نتیجــه از دیرباز به زوج لورل
و هاردی بشــدت عالقه داشــتهام .موقعی هم که به این سمت رفتم تا بازیگری
را به شــکل آکادمیک آن بیامــوزم ،رویکرد به آنها در سلســله درسهای ما زیاد
بود .هیچگاه یادم نمیرود که چطور لورل میتوانست با قضیهای بسیار سطحی
مثل بستن کراواتش و بارها انجام اینکار بهشکل ناقص و سپس کامل کردنش
هیجانی ناب بیافریند .او و هاردی به معنای واقعی کلمه نابغه بودند.

جیسون موموا از کجا میآید؟!

ســر و صــدا و موفقیت مالی چشــمگیر «مرد دریایــی» جدیدترین فیلم کمیک
بوکی جهان همانطور که پیشبینی میشد ،جیسون موموا بازیگر نقش اصلی
این فیلم را در مرکز توجهی وســیع قرار داده و رسانهها از هر سو به این هنرپیشه
قدبلنــد و قــوی هیکل  39ســاله متولد هاوایی و تبعــه امریــکا روی آوردهاند تا از
مردی بیشتر بدانند که بهرغم جثه بزرگ و ورزشکاریاش دستی در نویسندگی
و تهیه فیلمهای سینمایی هم دارد .البته موموا در سالهای  2016و  2017در دو
فیلم ترکیبی کمیک اســتریپی نیز نقش « »Aquamanرا ایفا کرده بود اما فیلم
فعلی اولین مرتبهای را به تصویر کشیده که موموا و مرد دریایی در قلب فیلمی
قرار دارند که فقط پیرامون آنها است و امثال بتمن و سوپرمن و کاپیتان امهریکا
بر سر وی سایه نینداختهاند .موموا سابقه بازی در سریالهای تلویزیونی خیالی
و حادثهای «اســتارگیت اتالنتیس» و «بازی تاج و تخت» طی ســالهای  2004تا
 2012را هم دارد و در ســینما هم در بازســازی «کنان بربر» در ســال  2011بهجای
آرنولد شوارتزنگر بازیگر سرشناس و اتریشیاالصل فیلم اوریژینال انجام وظیفه
کرد .موموا بهسال 2014در فیلم «راهی به پالوما» وظایف توأمان نویسندگی متن،
تهیهکنندگی و کارگردانی را هم برعهده داشته است.

ورود کارگردان کمیکبوکی به عرصهای کوچکتر

زاک اسنایدر (راست) و هنری کاویل (چپ) در پشت صحنه فیلم «اتحادیه عدالت»

زاکاسنایدرکهدرواپسینمراحلتولیدقسمتاولفیلمکمیکبوکیوبسیارموفق
ی آن را رها کرد تا به بعضی اتفاقات
«اتحادیه عدالت» این فیلم و کارهای تکمیل 
منفی در زندگی خصوصیاش رســیدگی کند ،حاال هــم که کارهای «پیشتولید»
قسمت دوم این فیلم به جریان افتاده ،خودش را از این روند دور نگه داشته است.
این بار البته دلیل کنار کشیدن او مسألهای تازه و تمایل او به تجربه کردن سوژههای
کوچکتر و عادیتر در فضایی دور از بالکباسترها و فیلمهای بیشاز حد پرهزینه
اســت .اســنایدر در همین راستا کار ســاخت یک فیلم دلهره آور سیاسی -نظامی
بهنام «آخرین تصویر» را شــروع کرده که وقایع آن در افغانستان جنگ زده و طی
سالهای اخیر روی میدهد .این فیلم البته یک کار خلق الساعه و ایدهای جدید در
مغز اسنایدر نیست و او طرحهای اولیه آن را مدتها قبل از «اتحادیه عدالت» و دو
فیلمسوپرمنیخودریختهبودامامجالووقتیبرایتکاملواجرایآنهانداشت.

