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فیلم هفته

براد برد به محصوالت شگفتانگیز خود میبالد

قدردانی آدامز از یک گروه حرفهای

ایمی آدامز هنرپیشــه مجربی که برای ایفای نقش لینچنی همســر دیک چنی
معاون رئیسجمهوری ســابق امریکا در فیلم «معاون» کاندیدای اسکار نقش
دوم زن ســال شــده و روز  6اســفند در زمان توزیع نودویکمین دوره این جوایز از
پیروزی یا ناکامی خود در این زمینه مطلع خواهد شد .هفته پیش گفت :پیش از
هر چیزی در روند تولید این فیلم از همکاری با یک گروه حرفهای لذت بردهاست.
وی افزود :مراحل مختلف ســاخت این فیلم به شکلی پیش رفت که من بسیار
آن را دوســت داشــتم و بایــد بابــت آن از آدام مککــی در مقام کارگردان تشــکر
کنم .بواقع این مککی بود که نه فقط براساس وقایعی تاریخی داستانپردازی
فوقالعادهای را ارائه داد بلکه یک محیط کاری پرثمر و حرفهای را نیز با تکیه بر
حضور تکتک اعضای گــروه تولید فراهم آورد .وظیفه خود میدانم که از همه
اعضای گروه تولید این فیلم قدردانی کنم و همچنین از سایر هنرمندان کاندیدا
شده این فیلم (مجموعاً با  8نامزدی) تشکر و بر هنر و کارآییشان تأکید کنم.

اسپایک لی و هشدار به ترامپ

اسپایکلی (چپ) آدام درایور را راهنمایی میکند

اســپایک لی کارگردان نامدار و سیاهپوســت امریکایی که فیلم «کالنزمن سیاه» او
نامزد شش جایزه اسکار امسال شده است ،هفته پیش گفت شادی این قضیه در
دو ســه روز اول بع د از اعالم اســامی کاندیداها در وجود وی جریان داشته اما اینک
بیشتر به این میاندیشد که فیلم او با مضمون ضد تبعیضنژادیاش تا چه حد
برای دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا که رویکردهای متفاوتی دارد ،آزار رسان
و هشداردهنده است .وی اضافه کرد :من با اعضای گروه تولید فیلمام و همچنین
آدام درایــور کــه کاندیــدای اســکار نقش دوم مرد شــده اســت ،گفتوگــو و به آنها
شادباشهایم را ابالغ کردم اما فکر میکنم بهترین وجه ماجرا منقلب شدن حال
ترامپ اســت که بع د از رفتنش به کاخ ســفید بیش از دو ســال است که مردم ما و
کل دنیا را آزار میدهد و پیام آور نفرت و قطع روابط در سطح جهان شده است.

«استون» ویک تجسم غریب

مایههای غرور و سرور کوارون

یالیتزا آپاریچیو (چپ) در فیلم سیاه و سفید و تحسین شده «روما»

بــرای آلفونســو کوارون خالــق مکزیکی «روما» شــاهکاری نوســتالژیک که همپا با
«محبوب» یورگوس النتیموس کاندیدای 10اسکار 2019شده ،بزرگترین دستاورد
و مهمترین موفقیت نامزد شــدن دو هنرپیشــه تــازه کار و نوجــوان فیلمش برای
اســکارهای نقش اول و دوم زن بوده اســت .کوارون که خود سابقه فتح اسکارهای
اصلی ســال  2013را با فیلم فضایی ســنت شــکن خود بهنام «جاذبــه» دارد و در
«روما» داستان نوجوانی خود و زندگی پر فقر خانوادگیاش را در یکی از زاغههای
مکزیکوســیتی شــرح میدهد ،میگوید :هواپیمای من در حال نشســتن روی باند
فــرودگاه مرکــزی لندن بود که پســرم زنگ زد و خبرهای کاندیدایــی روما را به من
داد .مــن طبعــاً به وجد آمدم اما هیچ چیز بهاندازه نامزد شــدن یالیتزا آپاریچیو و
مارینــا دی تاویرا مرا صاحب غرور و ســرور نکرد .زیرا هر دو تازه کارانی هســتند که
برای اولینبار روی پردههای نقرهای مینشینند و تجربهشان در این زمینه اندکتر
از آن است که به وصف آید .آنها قلب و جان فیلم من هستند و به بهترین شکل
توانستهاند احساسات و مناسبات موجود در قصه را به بینندگان انتقال بدهند.

درباره «»Serenity
فیلم جنایی و پر توهم تازهای از استیون نایت

رژهسایههایسیاه
درذهنماهیگیرمغشوش

مراوده بیشــتر راید میلر با بیکر دیل وجوه
تازهای را به ماجراها میبخشــد و میلر در
دیدارش با دیل به او میگوید چون کارش
فــروش وســایل و تأسیســات صیــد ماهی
و ســرمایهگذاری روی ایــن متاعها اســت،
تمایــل دارد وســایلی در همیــن ارتباط را
نیــز به صــورت وام و همراه بــا «نزول» به
وی واگــذار کنــد .البتــه بیکــر درمییابد که
پســرش پاتریــک در یــک بــازی ویدئویی،
شــخصیتی به نام او را خلق کرده و سمت
و ســوی ایــن بــازی هــم مثــل حرفهــا و
خواســتههای کارن کشــتن همســر فعلــی
کارن و پدرخوانــده پاتریــک اســت زیــرا او
دائماً به آنها فشــار روحی میآورد و حتی
بیکــر دیلــی کــه پاتریــک بــه صــورت یک
موجــود دیجیتــال در بــازی ویدئویی خود
بــه خدمــت گرفتــه نیــز در ایــن راه فعال
است .صحنههای آخر فیلم نشانگر کشته
شــدن پدرخوانــده آزاررســان پاتریــک بــه
دســت نســخه دیجیتال بیکر دیل است و
در صحنههــای قبلی هــم پاتریک واقعی
را در شــرایطی میبینیم که یک خنجر تیز
و هولنــاک را در دســت گرفتــه تا به ســراغ
فرانک برود و او را که مدتها است وقت و
بیوقــت و با بهانه و بیبهانه کارن را کتک
میزند ،از پای درآورد.

ëëبهیاد«نوار»هایهالیوود
صرفنظــر از اینکــه حاصــل ایــن تهاجــم
نهایــی واقعــی چیســت ،بایــد متذکر شــد
کــه اســتیون نایــت در مقــام سناریســت و
کارگردان ،فضایی را در فیلم تازهاش خلق
کرده که کمی تا قســمتی یادآور «نوار»های
قدیمــی و ســنتی هالیــوود و دربردارنــده
برخــی المانهای این گونه مشــهور و پر راز
و رمز فیلمســازی اســت .تصاویــر نایت به
ما میگویــد حتی قبل از بازگشــت کارن به
صحنه زندگی بیکر دیــل ،او یک آدم دچار
تضادهــا و باورهــای خاصــی بــوده و دائماً
از لــزوم صید یــک ماهی بــزرگ و نادیده و
خاص ســخن میگفتــه و برایش مهم هم
نبــوده کــه از ایــن طریــق برخی مشــتریان
عــادیاش را کــه با امــور خیالی ســ روکاری
ندارند و از او مشارکت در اهداف اقتصادی
خود را میطلبند ،از دســت بدهد .گذشــته
نیــز همیشــه در ذهــن او رژه میرفتــه و
ســایههای ســیاه آن وی را پیوســته معذب
میکــرده و آزار مــیداده و گاه او را یک آدم
مغشــوش و در بنــد عذابهــای روحــی
جلوهگــر میســاخته اســت .نقطــه کلیدی
ماجرا و شــروع ســکانسهای پایانی فیلم
زمانی است که بیکر دیل برخالف باورهای
قبلــیاش در ذهــن خود مطمئن شــود به

مشخصات
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ëëعنوانSerenity:
ëëمحصول:کمپانیهایگلوبالرود،استارلینگزوآویرونپیکچرز
ëëتهیهکنندگان:گرگشاپیرووگایهیلی
ëëسناریستوکارگردان:استیوننایت
ëëمدیرفیلمبرداری:جسهال

هالکــت رســاندن فرانــک و بواقــع تأمیــن
خواســتههای کارن رویداد بدی نیست زیرا
همســر فعلــی کارن مردی اســت کــه اجزا
و اعضــای خانــواده قبلــی او را بــه اســارت
درآورده و تبدیل به یک عامل ترور و ارعاب
برای آنها شده است.
ëëرسوخادواتخیالیبهمتنداستان
استیون نایت فیلمساز  60سالهای که متولد
شــهر بیرمنــگام انگلیــس اســت و مــدرک
تحصیلــیاش را از دانشــگاه مرکــزی شــهر
لندن گرفته و ســالها اســت با هالیوودیها
همــکاری نزدیکی دارد ،پیشــینه روشــنی را
در ایــن حرفــه برای خــودش جور کــرده که
« »Serenityاگــر چیزهــای مثبــت تــازهای
را بــر آن اضافه نکرده باشــد ،چیــزی را هم
یقینــاً از آن نکاســته اســت .وی در درجــه
اول بــه خاطر نــگارش ســناریوی فیلمهای
مضمونگــرا و تحسینشــدهای مثــل
«دایــره بســته»« ،چیزهای کثیف قشــنگ»
و «قولهــای شــرقی» معــروف اســت و در
فیلمهــای « »Lockeو «»Hummingbird
نیز عــاوه بــر نویســندگی متــن ،کارگردانی
را هــم عهــدهدار بــوده اســت و «»Serenity
ارائه دهنده ســنت و روال دوم برای اوســت.
از طــرف دیگر نباید فراموش کــرد که نایت
از خالقــان یک بــازی تلویزیونی مشــهور به

نام «چه کسی میخواهد میلیونر شود» نیز
هســت که در سالهای اخیر با توفیق زیادی
از شــبکههای تلویزیونــی و ماهــوارهای 160
کشور دنیا پخش شده و این مسابقهای است
که در آن ادوات خیالی و نوع اندیشه و توهم
انسانها و دنیای دیجیتالی دربرگیرنده آنان
جلوهای وســیع و آشکار دارد و این عناصر از
طریــق کاراکتر پاتریک و کارهــای او به فیلم
« »Serenityنیز رسوخ کرده است.
ëëسروکلهزدنبا انگارههایجنایی
نایت کــه نمایشهــای تلویزیونــی دیگری
مثل «تابو» و «چشــمبندیهای بــزرگ» را
با بازی تام هــاردی در نقش اصلی رو کرده
و ســناریوی فیلمهای دیگری مانند «ســفر
صد فوتی» با کارگردانی الســه هالســتروم،
«پسر هفتم» با بازی جف بریجز و جولیین
مــور و «قربانی پیاده» دربــاره زندگی ناآرام
بابی فیشــر نابغه امریکایی شطرنج جهان
را نگاشــته ،از ســرو کله زدن با پایههای ژانر
جنایــی همواره لذت برده و این تجربه را در
« »Serenityهــم تکــرار کــرده و در حالی که
بیننده انتظار داشــته او یک قصه رئالیستی
و اصولگرایانــه از این ژانر را در دســت اقدام
و توضیح داشــته باشــد ،ناگهان به سمت و
سوی توهم شتافته و از کوچه پسکوچههای
گنــگ آن عبــور کــرده اســت .وی دربــاره

ëëتدوینگر:لوراجنینگز
ëëموسیقیمتن:بنجامینوالفیش
 ëëطولمدت 106:دقیقه
 ëëبازیگــران :متیو مک کاناهــی ،آن هاتاوی ،دایان لین ،جیســن
کالرک،ژیمونهونسو،جر همیاسترانگورافائلسایگ

چگونگیخطورقصه فیلمتازهاشبهذهن
خود میگوید :چند سال پیش در یک کشتی
ماهیگیری از سنت لوچیا به منطقه دیگری
سفرمیکردموفرماندهکشتیمردیعادی
و مقتدر نشــان میداد امــا به محض اینکه
دو سه ماهی بزرگ و کوسه خاص در مسیر
ســربرآوردند ،او تبدیل به موجودی دیگر و
انسانی شد که به لحاظ روحی و ذهنی دچار
عذابی بزرگ است و فقط به همان ماهیها
و موجودات دریایی میاندیشد و هیچ چیز
دیگر برای او مهم نیســت .اینجا بود که من
به برداشتهای الزم رسیدم و چیزهایی در
من شکل گرفت.
ëëهمحفظاصول،همچالشهایتازه
استیون نایت حتی آن فرمانده را با کاپیتان
آهــاب کــه از شــخصیتهای معــروف
داستانهای دریایی است ،قیاس میکند و
میگوید زندگــی او و نظایر وی مثل جوالن
در بهشــت اســت زیــرا فــارغ از دغدغههــا
و نگرانیهــای رایــج در زندگیهــای
عــادی و روزمــره و بــدون ناراحت شــدن از
دلبســتگیهایی کــه ســایر انســانها دارند،
براحتــی میروند و میآینــد و اگر به میزان
صیدی که برای خود بهعنوان هدف تعیین
کردهاند ،برسند از هر جهت راضی خواهند
بــود .نایــت میافزایــد :از یکســو پایههای

کار و ایــن طــرز نگــرش را در متــن قصهام
اســتوار کردم ولی از طــرف دیگر به این نیز
فکر کــردم که اگر چالــش موردنظر من در
داســتان و در مسیر رویدادها نباشد ،راضی
نخواهم شــد .چنین پویش و چالشی برای
هر فیلمی البته فرق میکند و به موازات هر
فیلمی معنای ویژه همان را مییابد .مثالً
در فیلــم الک آنچه برای من چالشآســا و
عامــل اصلی جذابیت بود ،ایــن بود که آیا
میتوانم فیلمی درباره مردی بسیار عادی
در بریتانیا بسازم .مردی با دو کودک و کسی
که میخواســت وظایفش را انجام بدهد و
در مسیر ویژه اتومبیلها و موتورسیکلتها
آنچــه را میخواهد ،حمل کنــد .همه اینها
را در ذهنــم بــاال و پاییــن کــردم و از خــودم
پرســیدم آیــا از درون آن میتــوان چیزی را
بیرون کشــید که آن را طراحی کــرده بودم.
این بواقع تبدیل کردن یک ماجرای ســاده
و حرکت انســانی به یک سفر مکاشفهای و
چیــزی از این قبیل بــود .بواقع من در عین
حفظ الگوهای شــکیل و جاافتــاده در متن
داســتانهای غربی ،بیاشتیاق نبودم که با
آن بــازی هم بکنم و تغییراتــی را در آن به
وجود بیاورم و پس از شکستن تابوها مشتی
انگارههای تازه را تست کنم.
 ëëمنبعObserver :

هارتلی سایر از «فلش» و فصل پنجم آن میگوید

ظاهر شدن خوبیها به سرعت رعد و برق

در ســری فیلمهــای تلویزیونــی «فلــش» کــه دربــاره
مصاحبه
کاراکتــری کمیــک اســتریپی با همیــن نام و یــادگاری از
هــــفته
ســالهای دو دهه  1920و  1930است ،تعدد کاراکترها به
حدی میرســد که برخی هنوز نیامده ،بار سفر میبندند و راه جدایی را در پیش
میگیرند ولــی کاراکتر رالــف دیبنی اخیراً یکــی از محکمتریــن و پردوامترین
آنهــا جلــوه کــرده و با اینکــه فقــط از فصــل چهارم بــه جمع شــخصیتهای
اصلــی پیوســت ،امــا آن جایــگاه را در فصــل پنجــم هــم حفظ کرده اســت.
رونــد شــکلگیری و جــا افتــادن او در داســتان بهگونهای اســت که به ســختی
میتــوان از وی دل کنــد و بهنظــر میرســد که
او بــه ســوی آینــدهای محکمتر از ایــن هم در
ســری داســتانهای فلش و در ایــن مجموعه
پرتحرک در حال حرکت است .فردی که این
اســتحکام و ماندگاری را بیشــتر کرده ،هارتلی
ســایر اســت که ایفای نقش رالــف را برعهده
دارد و بــا بــازی اوســت که ســفرهای پرشــمار
هارتلیسایر
رالف دیبنی در معیت بری و وابســتگان او به
جهانهای شــناخته و ناشــناخته ادامه مییابد و بینندگان به ســوی حدسها
و پیشبینیهــای متعــددی درباره آنچه در آســتانه تحقق اســت ،ســوق داده
میشــوند .نسل جدیدتر طرفداران داســتانهای کمیک بوکی که بیشتر با بت
من و ســوپرمن و امثال مردان ایکس و اسپایدرمن مؤانست دارند ،نمیدانند
که درگذشته دورتر و همســو با اوجگیری فیلمهای سینمایی پرشتاب سالهای
 1925تــا  1940فلش گوردون از کاراکترهایی بود که قهرمانانه و با پز و شــرایطی
مثل نســلهای فعلی کمیــک بوکها به پرواز در میآمد و با اشــرار میجنگید.
ببینیــم هارتلــی ســایر که قاعدتــاً روح شــتابهای جــذاب و قالبهــای رالف
دیبنی در وجودش بهخوبی نشست کرده ،چه چیزهایی برای صحبت در این
خصوص دارد.
 ëëآقای ســایر ،کاراکتر فلــش از زمان پخش
فصــل چهــارم از ایــن مجموعــه بســیار
پیشرفت کرده و بهنظر میرسد جای پایش
محکمتر از همیشه است .این سیر تحول را
چطورمعناوتفسیرمیکنید؟
شاید قوت واستحکام بیشــتر او به این
خاطر باشــد که در گذشــته و در مرتبههای
قبلــی او یــاوران و همراهــان مناســبی
نداشــت و اینــک جمــع و تیمــی کــه از او
حمایــت میکننــد ،آدمهــای مقبولتری
هســتند و بیشــتر میتــوان روی آنهــا تکیه
کرد .داســتانهای فلش در ســیزون پنجم
این ســریال نیز به ما میگوید حتی زندگی
عــادی و کارهــای روزمــره ایــن کاراکتر هم
نوعی ســتیز و پویش برای نجــات مردم از
شــرایط ســخت و رســاندن آنها به ســطح
باالتــری از امنیــت و آرامــش اســت .همه

اینهــا در ســیزون چهــارم مجموعــه هم
ترسیم شده بود و حاال فصل پنجم کمک
کــرده تا این باورها بیشــتر جا بیفتــد و این
کارها فزونتر از گذشته نهادینه شود.
 ëëرونــد پیشــرفت و تعالــی فلــش هرچــه
هســت ،ســبب شــده رالف دیبنــی هرچه
بیشتروبهترحالتیککارآگاهکالسیکرا
پیداکندوبهنظرمیرسدکهتصویروتجسم
اودرســیزونپنجــممجموعــهبیــشازهر
زمانــی از ریشــههای کار و ذات وجــودی وی
که درکمیک بوکها هم آمده است ،نشأت
میگیرد.
قاعدتــاً همینطور اســت که میگویید
اما الزم اســت بدانید که من قبل از شــروع
حضــورم در ایــن ســریال به ســوی کمیک
بوکهــای موجود هجــوم نبردم و ســعی
نکــردم بــا کنکاش وســیع در آنهــا حس و
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«اما استون» که کاندیدا شدنش برای اسکار نقش دوم زن امسال به سبب بازی
سرشــار از ظرایــفاش در فیلــم تاریخــی -دربــاری «محبوب» از قبــل هم قابل
پیشبینــی بود معتقد اســت آن چــه وی را در این فیلم بــه اوج قله کار حرفهای
در ســینما و بهتبع آن به تقدیر شــدن خود از ســوی آکادمی اسکار رسانده ،وجود
باالترین درجات دلسوزی و مهارت در همبازیان و سازندگان فیلم بوده است .اما
اســتون درباره «محبوب» که کاندیدای  10اسکار شده است ،اظهار داشت :کار در
این جمع و زیر نظر یورگوس النتیموس (کارگردان یونانی «محبوب») افتخاری
بزرگ و دلیل اصلی شکوفایی هنری فیلم و اوجگیری من بوده است .از حق نباید
گذشــت که اولیویا کولمن و راشل وایز همبازیان اصلی من در «محبوب» نیز هر
یک منابع الهام پراهمیتی برای من بودند .بازسازی دربار سرشار از تضاد «ملکه
آن» حاکم انگلیس در بخشی از قرن هفدهم توسط النتیموس در این فیلم کار
هر کسی نبود اما النتیموس و همکارانش این تجسم غریب را عینیت بخشیدند.

« »Serenityفیلــم جنایی و مرموز تازهای که اســتیون نایت داســتانش را نوشــته
و کارگردانــیاش را هم انجــام داده ،موضوعی سرراســت و در عین حال پیچیده
دارد .اتفاقات در یک جزیره مختص ماهیگیران در گوشــهای از امریکا روی میدهد
و آنجا با کاراکتر مرکزی که کاپیتان یک کشــتی ماهیگیری و مــردی به نام بیکر دیل
(بــا بازی متیو مککاناهی) اســت آشــنا میشــویم .تصاویر اولیه بــه ما میگویند
گاه بــه او الهامهــا و پیامهــای عجیبــی از طریق خــواب و کابوس منتقل میشــود
ولــی دنیای واقعــی و آدمهایش برای او اخبــار مهمتر و حقیقیتــری را در بر دارند.
یکی از آنها به نام راید میلر که یک تاجر اســت ،خبرهای فــوری و بدی را به او ابالغ
میکند و براســاس آن دیری نمیپاید که ســ روکله کارن ،همسر ســابق بیکر دیل (با
بازی آن هاتاوی) پیدا میشــود و وی از دیل میخواهد به کمکش بشــتابد و فرانک
همســر فعلی او را که بشــدت آزارش میدهد ،از صحنه حــذف کند .موضوع وقتی
عجیبتر و پردامنهتر میشود که ارتباط تل ه پاتیک دیل با پاتریک ،پسر نوجوانش
کهمحصولازدواجشباکارنبوده،برایتماشاگرانتشریحمیشودودرابتدادیل
به این نتیجه میرسد که نه تنها به کارن در راه تحقق مقاصد سوء وی یاری نرساند،
بلکه هر کمک دیگری به او را نیز به آینده موکول کند.

Empire

براد برد اســتاد ژانر انیمیشــن که البتــه فیلمهای اجتماعی
در وادی و خانوادگی نیز کم نســاخته اســت ،میگوید برای او و ســایر
اسکار اعضــای گــروه تولیــد فیلــم «شــگفتانگیزها  »2هیچ چیز
شــادی بخشتر از کاندیداشــدن این فیلم برای جایزه اســکار برترین کارتون سال
نبوده اســت .قســمت اول این فیلم نیز در ســال  2005نامزد اسکار انیمیشن و در
نهایت برنده آن شــد اما گذشــت  14ســال بین زمانهای ســاخت و عرضه این دو
قسمت باعث شده بود عدهای بپندارند بخت زیادی برای مطرح شدن فیلم دوم
و رســیدنش به اسکار نیســت .براد برد که با مهارت حرفهای خود چیزی خالف
این را به تصویر کشید ،میافزاید :عکسالعملها از زمان عرضه فیلم بسیار خوب
و وســیع بوده است .من از کاندیدا شدن فیلم «بائو» برای اسکار برترین انیمیشن
کوتاه نیز مســرور شــدم زیرا بهعنوان «پیش نمایش» در ســالنهای محل پخش
«شگفتانگیزها »2به نمایش درمیآمد و من از این طریق بیش از پیش با اوصاف
دومیشــی و بتینیمن کاب خالقان این فیلم آشنا شدم .بواقع دومیشی آنقدر
بااستعداد است که در روند تولید فیلم ما نیز با ما همکاری کرد.

مترجم

متیو مک کاناهی در هیأت ماهیگیر سرگردان فیلم «»Serenity

«برد» و محو فاصله  14ساله

وصال روحانـي

«فلش» (وسط) و دوستان و دشمنانش  ،چندین دهه بعد از تولد اولی ه وی یک بار دیگر میتازند

حال و روح وی را بهتر و بیشــتر لمس کنم
و تصویر کاملتری را از او بهدســت بدهم.
اگــر چنــان کاری را میکــردم ،ایــن خطــر
و احتمــال وجــود داشــت کــه نوع و شــکل
بازیام در نقش فلش بســیار شبیه چیزی
شــود کــه در آن داســتانهای مصــور بوده
اســت و من نمیخواستم یک کپی صرف
از آن کارهــا باشــم .در عینحــال بدان حد
هم نگاه کردم که به کلی غریبه با موضوع
نباشــم و بفهمــم کــه فضــا و رویکردهای
رالف دیبنی از کجا میآید و از چه چیزهایی
یگیرد.
وام م 
 ëëخود شــما رالــف دیبنی را دقیقــاًچگونه
یکنید؟
توصیفم 
او ذاتــاً یــک کارآگاه درخشــان اســت
ولــی گاهــی حرفهــای نادرســت میزند
و در نتیجــه مشــکالت مثــل پتــک تــوی
صورتش فرود میآید .البته او میداند چه
مســائلی در جریان اســت و با اینکه شــاید
حرفهایــش چنین چیزی را گواهی ندهد
اما وجه کشف حقایق در او یک فرآیند قوی
اســت و برای هر اکتوری فرو رفتن در قالب
او لذت بخش خواهد بود.
 ëëپرداختن بــه کاراکتر رالــف دیبنی بدون
آوردن اوصاف سو دیبنی کاری عبث است
و بــا این اوصاف باید پرســید حــاال که رالف
در دو سیزون آخر ســریال «فلش» عمدهتر
شــدهاســت،آیا ســو دیبنیهــم درفیلمها

و اپیزودهــای بعــدی بزرگتر خواهد شــد یا
خیر؟
همینطور اســت که میگوییــد و الاقل
از دیــدگاه رالــف دیبنــی همه راهها به ســو
دیبنــی ختــم میشــود و هرکس کــه از راه
دور و بــا حجمــی اندک نیز ایــن قصهها را
تعقیب کرد ه اســت ،میداند که در ارتباط
بــا ایــن دو کاراکتر بایــد چیزهای زیــادی را
انتظــار کشــید .قــدر مســلم اینکه ایــن دو
خیال جدایــی از یکدیگر را ندارند و زندگی
مشترکشــان حاوی رویدادهــای جالب و
تازهای بوده اســت .اختیاراتی کــه به رالف
داده شــده ،بیکران اســت و او میتواند هر
کاری را صــورت بدهــد و هــر چیــز خــاف
واقعــی را بگویــد و در عیــن حــال ادعــای
جدی و با رسالت بودن را هم داشته باشد.
ســو دیبنی البته اخــاق متفاوتــی دارد اما
بهعنوان فردی که همیشــه با رالف مراوده
دارد ،طبعاً رفتارهــای وی را نیز برمیتابد
و دنبالهرو و کاملکننده او بهشمار میآید.
 ëëاگر قرار باشــد آینده رالف را ترســیم کنید
یــا نظر شــخصیتان را دربــاره ایــن کاراکتر
بگویید،بهچهنکاتیاشارهخواهیدکرد؟
بــا اینکــه قبــاً هــم گفتــم تواناییهای
کارآگاهــی رالــف دیبنــی در ســطح باالیی
است اما اگر بخواهیم آرزویی برای او داشته
باشــیم و اهداف بعدیاش را برشــمریم،
پیشــرفت در حرفهاش مهمترین مســأله

اســت .گاهــی فکــر میکنــم او بــا قــدری
دوراندیشی بیشتر و ایدههای حرفهای بهتر
میتوانست و هنوز هم میتواند حلکننده
مشــکالت فزونتــری باشــد و گرههــای
بیشــتری را از معماهای جنایی بگشــاید و
با تبهکاران فزونتری ســتیز داشــته باشد.
او را میتوان یک شرلوکهولمز با سرعت
و تواناییهای فیزیکی بســیار بیشتر و بهتر
توصیــف کــرد و اگــر ایــن وضــع و افــزودن
امتیــازات و تواناییهــا بــه ســو دیبنــی هم
بسط یابد ،بسیار بهتر خواهد شد .همیشه
در ذهنــم تصــور کردهام که رالــف و بری با
همراهی و همکاری هرچه بیشتر ،راههای
سخت و ناپیموده را طی میکنند و به سوی
حل دشوارترین معماها پیش میتازند.
 ëëآیادررالفنشانههایولوضعیفلغزش
وتخلفقابلمشاهدهنیست؟
رالــف از درون چیزهایــی بعضاً منفی
بیرون آمــده و فرزند و محصــول آدمهای
خالفــکاری از همیــن قبیل بــوده و این نیز
یــک حســن بــرای او بهســبب تواناییاش
برای تشــخیص هرچــه بهتــر کجرویها و
رفــع آن اســت .ســایر اعضــای تیــم فلش
نیــز در کارهــای خــود توانا و ماهر هســتند
و میتواننــد گانگســترها را درهــم بکوبنــد
امــا ایــن رالف اســت کــه به ســبب زندگی
قبلــیاش در میان کجروهــا و تبهکاران راه
برخورد با آنها را نیز بیشتر و بهتر از سایرین

بلد اســت و آموخته اســت که چگونه آنها
را حذف و محیــط را ایمن کند .او از عنصر
اضافی و مزیت جانبی سفر در تونل زمان
نیــز اســتفاده میکنــد و از اینکــه میتواند
بهســرعت به هــر یــک از زمانهــای مورد
نظــر خویش انتقــال یابد ،بهرهها جســته
اســت .اینگونــه انتقالها میتوانــد پایهای
مفید و مهم را برای او بگذارد و کاملکننده
کارهای بعدی او باشد و اهداف اصلیاش
را محقق سازد.
ëëبارهــا در فلــش بــه دنیــای زیرزمینــی
مخوفی اشــاره میشــود که خالفــکاران به
راه انداختهاند .در این باره بیشــتر صحبت
کنید.
بله ،بهدفعات از زبان فلش در همین
ارتباط میشــنویم که وی راههای رسوخ به
ایــن دنیــا را بلد اســت و میداند هر فردی
را کجــا فراچنــگ آورد و راههــای شــکار هر
تبهکاری کدام است .این یک جمله بارها
نقل شــده از جانب فلش است که؛ من راه
صحبت و تعامل با این افراد را بلد هستم
و میتوانم از ســدهای بلند هم عبور کنم.
بواقع آنچه به فلش رنگی از جذابیت و یک
پایگاه و ریشه قوی برای شروع مبارزاتش با
عناصرهنجارشکنمیدهد،همینمسأله
و آگاهی او از خطرات ناشناخته و دشمنان
بزرگی است که خیال حذف وی را دارند.
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