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کار تازهای از «اجرتون»
گشــــتي
در سينما
فیلم هفته

جوئل اجرتون (راست) در کنار لوکاس هجز

جوئـــل اجرتون بازیگر میانســـال مـــرد امریکایی کـــه در اواخر ســـال  2015با
نخستین فیلمش در مقام کارگردانی باعنوان «هدیه» که تمی مرموز داشت،
بســـیاری را به تحسین خود وا داشـــت ،در دومین فیلمش در این مقام که از
 6مهرماه  1397در ســـطح جهان به نمایش در میآید،کتاب زندگینامهای
و مبتنـــی بر واقعیت و پرفروشســـال  2016گارارد کانلی را دســـتمایه کارش
قرار داده و نام «پســـر حذف شده» را برای فیلمش برگزیده است .این فیلم
با بازی لوکاس هجـــز بازیگر نوجوان و موفق فیلمهای «منچســـترکنار دریا»
و «لیدی برد» درباره پســـر بدکردار یک اســـقف کلیســـا (با بازی راســـل کرو)
در شـــهری کوچک در ایالت آرکانزاس امریکا اســـت کـــه وقتی پدر و مادرش
(نیکـــول کیدمـــن) تصمیم به اصـــاح وی میگیرند و یک مشـــاور اجتماعی
(اجرتون) را اســـتخدام میکنند ،عمالً یک جنگ بزرگ فکری و زبانی را بین
دو سو پایه میگذارند.
اصغـــر فرهادی ســـینماگر مجـــرب ایرانـــی که بـــا «جدایی نـــادر از
ســـیمین» و «فروشـــنده» اســـکارهای برترین فیلمهای «خارجی»
(غیرانگلیســـیزبان) ســـالهای  2013و  2016را صیـــد کـــرد ،فیلـــم
جدیـــدش را راهی کن فرانســـه کرده اســـت تـــا در جدیدتریـــن دوره
معتبرترین جشـــنواره ســـینمای جهان که از  18اردیبهشت ماه آغاز
میشـــود ،بهعنوان فیلم افتتاحیه به نمایـــش درآید و اوون گلیبرمن
منتقد مطرح سینمای امریکا هفته پیش از توقعات بزرگی گفت که از
کار دلهرهآور جدید فرهادی میرود و متذکر شد که درخشش احتمالی
ایـــن فیلم (با نام «همـــه میدانند») میتواند مقدمـــات یورش تازه
فرهادی به سوی اسکاری دیگر باشد .این فیلم اتفاقاتش در اسپانیا و با
استفاده از بازیگران نامدار همین کشور همچون پنهلوپه کروز و خاوییر
باردم و همچنین ریکاردو دارین آرژانتینی روی میدهد.

بازگشت اسپایکلی با «کالنزمن سیاه»

از راست؛ جان دیوید واشینگتن ،جوردن پیل و اسپایک لی در قالب خالقان «کالنزمن سیاه»

اسپایکلی کارگردان سیاهپوســـت امریکایی که در اواخر دهه  1980و طول دهه
 1990آثار موفقی در زمینه تبعیض نژادی همچون «کار درســـت را انجام بده»،
«تب جنگل» و «مالکوم ایکس» را ارائه داد و سپس در جاده تکرار افتاد و کارهای
بعدیاش با فیلمهای فوق برابری نکرده است ،تهیه فیلم جدیدش را که بهنظر
میرســـد او را به دوران اوجش بازگردانده باشد ،به پایان رسانده است .این فیلم
«کالنزمن سیاه» نام دارد که براساس یک رویداد واقعی و شرح زندگی ران استال
وورت ســـاخته شده اســـت .اســـتال وورت یک کارآگاه پلیس سیاهپوست بود که
برخالف اهداف و منافع نژادش باعث و بانی تحرکات بیشـــتر گروههای موسوم
به کوکلـــس کالنها در ایالت کلورادوی امریکا شـــد و حتی به فرماندهی یکی از
عمدهترین این گروهها که سیاهان را سرکوب میکردند و میکنند ،منصوب شد
و اطالق عنوان «کالنزمن ســـیاه» به این فیلم به همین ســـبب صورت پذیرفته
اســـت .جالبتر اینکه جوردن پیل که امسال اســـکار گرفت از تهیه کنندگان این
فیلم است و ایفای نقش اصلی یعنی استال وورت به جان دیوید واشینگتن پسر
دنزلواشـــینگتن معروف سپرده شده که  26سال پیش با هدایت اسپایکلی در
قالب مالکوم ایکس مبارز بزرگ راه آزادی سیاهان درخشید.

سرنوشت نامشخص فیلم کویین

سفر خالق «الاللند» به کره ماه

رایان گاسلینگ (چپ) تبدیل به نیل آرمسترانگ (راست) میشود

آخرین باری که فیلمی از دیمی ین چازهله (یا شـ ــازل) رو شد ،جوایز اصلی اسکار را
ربود و آن فیلم همانا موزیکال نوین و سرشار از ابداعات «الاللند» در سال  2016بود
و بر همین منوال خیلیها منتظرند فیلم تازه وی را که  36سال بیشتر ندارد ،ببینند
و ایـ ــن یکی که «نخسـ ــتینمرد» نام دارد ،برخالف کار قبلـ ــی او نه یک فیلم فانتزی
و هنـ ــری بلکـ ــه کاری مبتنی بر واقعیت و دربـ ــاره رقابت بزرگ امریکا و شـ ــوروی در
اکتشافات و سفرهای فضایی در دهه 1960است که در ظاهر به پیروزی امریکا در سال
 1969و نشستن سفیه آپولو 11بر سطح ماه منجر شد اما بعداً گفته شد این رویداد و
سفر آپولوهای قبلی و بعدی به کره ماه یک جعل تاریخی بوده و فیلمسازانی مجرب
در هالیوود آن را شبیهسازی کردهاند و اصالً سفری به ماه صورت نگرفته است .بههر
روی «نخستینمرد» متمرکز بر پرواز آپولو 11و بخصوص نیل آرمسترانگ است که
از جمع  3سرنشـ ــین آن سفینه نخستین نفری بود که پایش را روی کره ماه گذاشت
و شهرت بزرگ -و البته کاذبی -را بههم زد .ایفای نقش آرمسترانگ در این فیلم با
رایان گاسلینگ است که جوان اول فیلم «الاللند» هم بود.

روزنامه نگار

«شب بازی» یک کمدی پرتعلیق همراه با بارقههای ترس درباره شش مرد و زن
میانسال در گوشهای از امریکا است که به قصد تفریح در پایان هفته وارد یک بازی
پرهیجان التاری میشـ ــوند اما بهتدریج درمییابند که این بازی شوخی نیست
و شـ ــبیه به مسـ ــابقات پرطرفدار تلویزیونی سـ ــالهای اخیر غرب با عنوان کلی
 Reality Gamesاسـ ــت کـ ــه فرجام آن حتی میتواند یک مرگ واقعی باشـ ــد.
این فیلم را زوج هنری جان فرانسـ ــیس دیلی و جاناتان گولداشتاین ساختهاند
که نویسندگان مشـ ــترک فیلمنامه «رؤسـ ــای افتضاح» ( )2011و «اسپایدرمن:
بازگشـ ــت به خانـ ــه» ( )2017که ششـ ــمین فیلم از فرانچیز بسـ ــیار پرسـ ــود مرد
عنکبوتی به شـ ــمار میآمده ،نیز بودهاند و سـ ــابقه کارگردانی توأمان بازسـ ــازی
فیلم پرفروش «تعطیالت» با تم شـ ــیرین و خصوصیـ ــات یک فیلم جادهای در
سال  2015را نیز داشـ ــتهاند اما این فیلم تازه آنان اسـ ــت که نشانههای پختگی
آنهـ ــا را بیش از هـ ــر یک از کارهای سابقشـ ــان بـ ــه نمایش میگـ ــذارد و اینبار
سـ ــناریوی فیلم را نه خود دیلی و گولداشـ ــتاین بلکه مارک پرز نوشـ ــته است و
مجموعه این آدمها کاری را ارائه دادهاند که بیشـ ــباهت به کمدیهای موسوم
به اسـ ــکروبال در دهه  1930هالیوود نیسـ ــت ولی طبعاً همراه با مشـ ــخصههای
زندگی کنونی اسـ ــت .نحوه بازی هنرپیش ـ ـههای فیلم نیز کمک کرده اسـ ــت تا
این داسـ ــتان غیرمعمول تماشـ ــاگران را به دنبال خود بکشـ ــاند و بارزترین آنها
جیسن بیتمن و راشـ ــل مکآدامز هستند که به ترتیب رل مکس و آنی میانسال
را بازی میکنند که به رغم گذشت چند سال از زمان ازدواجشان هنوز عالقه روز
نخست را به یکدیگر دارند و مثل بچهها بازیگوشی میکنند.

جیسن بیتمن (راست) و راشل مک آدامز (چپ) در نمایی از فیلم «شب بازی»

درباره «شب بازی» ،فیلم کمدی  -ترسناک تازهای از جان فرانسیس دیلی و جاناتان گولد اشتاین

ً
اصال شوخیبردار نیست!
بازی مرگی که

برخـ ــی میگوینـ ــد «شـ ــب بـ ــازی» مدلی
تغییریافته از فیلم نهچندان جدی «بعد
از نیمهشـ ــب» کار سـ ــال  1984مارتیـ ــن
اسکورسیسـ ــی اسـ ــت اما تشبیه صحیحتر
آن اسـ ــت که ادعا کنیـ ــم «»Night Game
ادغامـ ــی از «چشـ ــمان کامـ ــاً بسـ ــته» کار
پرتعلیق و پستمدرن سال  1999استنلی
کوبریک و «باشـ ــگاه مبارزه» فیلم واقعی
 قـ ــدری خیالی سـ ــال  1997دیوید فینچراست ،البته منوط به اینکه چنین ادغام و
مکانیسممشترکیامکانپذیرباشد.
مکس کـ ــه جیسـ ــن بیتمـ ــن رل او را با
دوز باالیی از شـ ــور و آشوبطلبیهای ویژه
و همیشـ ــگی خود بـ ــازی میکنـ ــد ،همواره
در زندگـ ــی خصوصـ ــی و اجتماع ـ ـیاش
تحتالشعاعبرادربزرگشبروکس(کایلی

چندلر) قرار داشته که یک سرمایهدار اهل
معامله و فریب است و برای راه گم کردن
و نشـ ــان ندادن واقعیـ ــات زندگیاش یک
ماشین کوروت مدل 1976را میراند و ادای
آدمهای طبقه متوسط را درمیآورد و این
اتومبیل البته همان مدلی است که مکس
از بچگی آرزوی تصاحبش را داشته است.
س وجویدائمی
ëëپر 
در نهایت مکس و آنی در مسیر بازیای
کـ ــه از آن یاد کردیم و شـ ــبیه بـ ــه بازیهای
ویدیویی ولی با دربرداشـ ــتن آدمهای زنده
اسـ ــت ،با آدمرباهایی مواجه میشـ ــوند که
براساسداستانبایدصوریوجعلیباشند
اما فیلمسازان با ایجاد این شائبه و تردید که
شـ ــاید همه چیز هم صوری و گمان نباشد،
بر مسـ ــائل موجود و جذابیتهای داستان

میافزاینـ ــد .در این صحنهها اظهارات آنی
چندان متفـ ــاوت با چیزهایی نیسـ ــت که از
کاراکتر آمانـ ــدا پالمر در فیلم به یادماندنی
«پالپ فیکشـ ــن» کار سـ ــال  1994کوئنتین
تارانتینوشنیدهایم.کاراکترهایجنبیفیلم
هـ ــم در کار خود موفقاند و میشـ ــل (کایلی
بانبـ ــری) و کوین (المورن موریـ ــس) از آن
قبیلاند ،بخصوص که کوین دائماً از میشل
بابت ماههای جدا افتادنشـ ــان از یکدیگر و
کارهایی که وی در ایـ ــام متارکه انجام داده،
سوجو میکنـ ــد و در ذهنش میپرسـ ــد
پر 
او با چه کسـ ــانی مـ ــراوده داشـ ــته وحتی به
یاد دنزل واشـ ــینگتن معروف هم میافتد
و ادای حـ ــرفزدن او را درم ـ ـیآورد! جسـ ــی
پلهمونز هم در رل اعطا شده به وی خوش
میدرخشـ ــد .او که یکی از نقشهای اصلی

را در «ایرلنـ ــدی» ،اپیک جدید گانگسـ ــتری
مارتین اسکورسیسـ ــی هم برعهده گرفته،
در «شـ ــب بازی» در قالب یک افسر پلیس
سختگیروفردیکهقدمبهقدممکسوآنی
را در بازی بیسرانجام آنها تعقیب میکند،
حضوری موفق دارد و البته رفتار او به شکلی
است که بیشتر مزاحمان اجتماعی را به یاد
میآورد و تو گویی وجوهی از شخصیتهای
سینمایی گاه مرموز و منفی و مضر فیلیپ
سیمورهافمنفقیدرادروجوداغلبمثبت
متدیمونکاشتهباشند.
ëëازبازیگریتاکارگردانی
شـ ــاید این نکته که دیلی و گولداشتاین
سالهاپیشازپرداختنبهکارگردانیبازیگر
فیلمها بودند ،به آنها در جا افتادن هرجه
بیشترطرحهایسینماییشانیاریرسانده

جک رینور از «رؤیاهای الکتریکی» و نوشتههای فیلیپ کیدیک میگوید

آرزوی هر روباتی است که به انسان تبدیل شود
فیلیپ کیدیک نویســـنده فقید و شـــاخص آثـــار علمی-
مصاحبه
تخیلی ســـالها آیندهبینی خود را با قصـــه مردمان عادی
هفته
درآمیخـــت و تصویـــری از زندگـــی بـــه اصطـــاح مدرن
کنونی و آینده را در قالب داســـتانهایی بالنسبه عامهپســـند روانه بازار کرد و کمتر
رمان خیالی اوســـت کـــه به یک فیلم ســـینمایی برگردانده نشـــده باشـــد .یکی از
جدیدترین این موارد ســـری داســـتانهای «رؤیاهای الکتریکی» دیک اســـت که
توســـط کمپانی آمازون به یک مجموعه تلویزیونی برگردانده شـــده است.فصل
اول این سریال مشتمل بر  10قسمت اســـت که همگی متمرکز بر آیندهاند و برخی
 5ســـال بعد و بعضی  5هزار ســـال بعد را پیشروی بیننـــدگان میگذارند و در هر
قسمت که داستانی مســـتقل و در عینحال خطی پیرو مضمون کلی قصهها دارد،
هنرپیشههایی بالنســـبه معروف ایفای نقش میکنند .بهعنوان مثال اپیزود دوم از
این مجموعه که «سیاره غیرممکن» نامگذاری شده و نوشتن متن آن و کارگردانی
با دیوید فار (خالق فیلمهای «مدیر شـــب» و «یاغیها») بوده ،از بازی جک رینور
ایرلندی و جـــوان در نقش اصلی بهر ه میگیرد و وی در این قســـمت یک راهنمای
ســـفر است که بین بهشـــت و جهنم و بواقع نیک کرداری و پلشـــتی گرفتار آمده و
سرگردان مانده اســـت .در این قسمت از ســـریال «رؤیاهای الکتریکی» زنی 350
ساله و نابینا از شهر ریگا در کشور استونی به منطقهای موهوم در جهان فانی به نام
فورمال هوت ســـفر میکند ،با این امید که آنجا نقشههای نشان دهنده روند زندگی
بشـــر در دنیاهای قبلی و بویژه گذشته کره خاکی را بیابد و این نقش با وجود فانتزی
بودن از نقش های قبلی او در فیلمهایی چون «آنچه ریچارد انجام داد» و «تبدیل
شـــوندهها :عصر انقراض» آســـانتر نیســـت .ببینیم جک رینور درباره «رؤیاهای
الکتریکی» چه چیزهایی را برای گفتن دارد.

ëëآیادردورانکودکیورشدتانآثارفیلیپ
کیدیکرامیخواندید؟
خیـــر ،اگر حقیقت امـــر را بخواهید ،تا
قبـــل از بازی در ســـریال اخیـــر «رؤیاهای
الکتریکی»هیچیکازکارهایاورامطالعه
نکـــرد ه بودم امـــا بدیهی اســـت که فیلم
افســـانهای بلی د رانر را که براساس یکی از
رمانهای او ســـاخته شـــده ،دیده باشم و
فیلـــم « »A Scanner Darklyرا هم دیده
و پســـندیده بودم .در مجموع من بیشتر
عالقهمند بـــه کارهای ســـنتیتر علمی-
تخیلـــی شـــامل رمانهـــای اچجیولـــز و
ژولورن بودم و به افســـانههایی مدرنتر
شامل نوشتههای فیلیپ کیدیک چندان
روی نکرده بـــودم .با این اوصاف بازی در
یکی از اقتباسهای صورت گرفته از روی
کارهای پیچیده و مبهم فیلیپ کیدیک
همچـــون «رؤیاهای الکتریکـــی» برایتان
بسیار سخت بوده است .البته سخت بود
اما با خواندن پیشاپیش اصل قصه گرهی
از کار من گشوده نمیشد زیرا دیوید فار در
مقام سناریســـت و کارگردان به من گفته
بود که تغییراتی را در متن داستان اعمال
خواهد کرد و چیزی شـــبیه به اصل قصه

را مبنـــای کارش قرار نخواهـــد داد .با این
اوصاف تصمیمگرفتم که ابتدا سناریوی
فار را بخوانم و مدتی بعد داستان فیلیپ
کیدیکراهممطالعهکنموالبتهبعضی
شباهتها هم در قصه وجود دارد.
ëëپسازاینقضایاچهمیزانازداستانهای
فیلیپکیدیکراخواندهاید؟
داســـتان «مـــردی در قلعه بلنـــد» را
خوانـــدم و از آن لذت بـــردهام .در کنار آن
کارهایعلمی-تخیلی(ساینسفیکشن)
دیگری را مطاله کردهام و پروژه بعدیام
نیز یک کار تلویزیونی در باره یک دانشمند
موشـــکی به نـــام جک پارســـونز اســـت.
اضافه بر این من از دوستداران آثار اچپی
الوکرافت نیز بودهام.
 ëëآیااصـــوالًاعتقادیبهجـــادوواینجور
چیزهادارید؟
براساس آیینمذهب -مسیحیت -به
این قضیه نگاه کردهام و بهاین خاطر شاید
جادو توصیفکننده اتفاقاتی باشـــد که از
ریشـــههای علمی آن ســـر در نمیآوریم.
من مدتـــی بهدنبـــال نویســـنده کارهایی
پیرامون جادو و تأثیرگذاری آن بر فرهنگ
غـــرب بودم و وقتـــی او را مالقـــات کردم،

جک رینور (راست) و روبات مخلوق فیلیپکی دیک،
در صحنهای از مجموعه «رؤیاهای الکتریکی»

بسیاری از مسائل را از وی پرسیدم و او به
من تأکید کرد به ســـحر و جادو به چشـــم
یـــک رویـــداد و فرآیند واقعی نـــگاه کنم.
اعتقاد او این بود که جادو چیزی بین تفکر
آدمی و هدف و مقصد اوست و جایی در
آن حوالی آرمیده است.
 ëëفیلیپ کی دیک بـــه زندگی قبلی افراد
در گذشته و به فرضیه تناسخ اعتقاد زیادی
داشت.آیاشـــمانیزهمینگونهبهزندگی
یکنید؟
نگاهم 
فکـــر میکنـــم تفکـــر انســـان در این
خصوص همچنـــان خام و فاقـــد برهان
کافی باشـــد و اصوالً انسان هنوز برداشت
درســـتی از مقوله زمان و فضا و حیات در
اشکال و چارچوبهای ماوراءیی ندارد.
برهمین اســـاس شـــاید صحبت من
با شـــما و چیزی مشـــابه آن دهها دقیقه
پیش در یک چارچوب زیســـتی متفاوت
در جای دیگری رخ داده باشد .برداشت و
دیدگاههای علمی ما از یک بستر همیشه
در حال تغییر میآید و فلسفه زیست به
دهها شکل ترســـیم و ارائه شده است و با
وجود این توضیحـــات باید به این نتیجه
بدیهی رسید که زندگی افراد در گذشته و
بازگشتشان به کره خاکی در پیکر آدمی
دیگر و از نسلهای بعدی چیزی است که
نمیتوان درباره آن رأی قاطعی داد.
 ëëخیلیهـــا میگویند فیلیـــپ کیدیک
و ادگار آلـــن پـــو نیـــز مســـافرانی از زمان
آینده بودهاند و به همین ســـبب این همه
نوشتههایشاناطالعاتدرستوبالنسبه

باشـ ــد اما حقیقت امر هرچه باشد ،در این
شـ ــکی نیسـ ــت که آنها بیش از هر چیزی از
غریـ ــزه و ابتکارهای شـ ــخصی خـ ــود نیرو و
ایـ ــده میگیرنـ ــد و این فرآینـ ــد کمک کرده
اسـ ــت که برخی صحنهها و سـ ــکانسهای
خاص و موفق را در قالب این فیلم فراهم
آورند و یکی از آنها نمایی است که در خانه
سردسته گانگسترها (دنی هیوستون) شکل
میگیرد و او به شکلی به تصویر کشیده شده
که انگار فقط در گاوصندوق خانهاش و آنجا
که مکان امن مایملک اوسـ ــت ،احسـ ــاس
امنیت میکند و بدش نمیآید که در همان
داخل زندگی کنـ ــد! در نهایت این فیلم که
مربوط به یک بازی به ظاهر سـ ــرگرمکننده
و به واقع خطرناک و مرموز اسـ ــت ،خود به
یک بازی از نوع و جنسـ ــی تبدیل میشـ ــود

کـ ــه موضوع فیلـ ــم پیرامون آن اسـ ــت و به
همین سـ ــبب و به رغم  100دقیقهای بودن
قدری کشـ ــدار و طوالنی به نظر میرسـ ــد.
مکـ ــس و آنـ ــی در پایان این بـ ــازی پرحیله
درمییابند که اگر زرنگ و تیزهوش نباشند،
کالهشان در این دنیای پرفریب پس معرکه
است و این را بزرگترین درسی میدانند که
زندگیهای بیرحمانه کنونی به آنها داده
اسـ ــت .بروکس به عنوان برادر بیش از حد
واقعبین مکس نمونه روشنی در این ارتباط
اسـ ــت .او برخالف مکس اوج گرفته است،
چون بازیهای زندگی را بیشتر از بازیهای
مرگآموختـ ــه و مکس طبق داسـ ــتان این
فیلم،تازهمحصلکالسهایابتداییبازی
مرگ است.
ëëمنبعMovieline:

خطرات و تهدیدهایی
نه چندان جدی

AP

خیلیها از حاال برای روز 5دی ماه امســـال انتظار میکشند زیرا زمان
عرضه فیلم «راپســـودی بوههمیان» اســـت که چهار ،پنج سال روی
آن کار و برنامهریزی شـــده و براســـاس زندگی و دســـتاوردهای گروه
موســـیقی کویین انگلیس و بویژه «فردی مرکوری» ســـاخته شده که
لیـــدر و خواننـــده اصلی آن گروه بـــود و در ســـال  1991و اندک مدتی
بعـــد از عرضه آلبـــوم دیگری از کویین درگذشـــت و پساز آن کویین
نیمهتعطیـــل و ســـپس بهکلـــی راکد شـــد و بهرغم برگـــزاری برخی
کنســـرتها و عرضه بعضی تک ترانهها طی  27ســـال بعدی هرگز
احیا نشد .مشکل اصلی فیلم «راپسودی بوههمیان» که عنوان آن نام
یکی از مشـــهورترین ترانههای دهه  1970این گروه به شمار میآید،
این است که برایان سینگر کارگردان مشهور فیلم فقط دو هفته قبل
از اتمام فیلمبرداری به ســـبب یک خطای بـــارز اخالقی از این پروژه
اخراج شد و هیچکس نمیداند کمپانی سازنده فیلم با این موضوع
چه میکند و آیا نام سینگر در عنوانبندی میآید یا حذف میشود.

وصال روحانـي

premiere

توقعات بزرگ از فیلم تازه اصغر فرهادی

مشخصات
فــــــيلم

 ëëعنوان« :شب بازی»
 ëëمحصول :کمپانیهای نیوالین و برادران وارنر
 ëëتهیهکنندگان :جان دیویس ،جان فاکس و مارک اسفیشر
 ëëسناریست :مارک پرز
 ëëکارگردانان :جان فرانسیس دیلی و جاناتان گولداشتاین

 ëëمدیر فیلمبرداری :بری پترسون
 ëëتدوینگران :دیوید اگان ،جیمی گراس و گریگوری پالکتین
 ëëبازیگران :جیسن بیتمن ،راشل مکآدامز ،کایلی چندلر ،جسی پله
مونز ،بیلی مگنوسن ،شارون مورگان ،المورن موریس ،کایلی بان بری،
مایکل سیهال ،جفری رایت ،دنی هیوستون و چلسی پرهتی

دقیقیراازاکتشافاتبعدیبشردربرداشته
است.
من فقـــط ایـــن را میدانم کـــه دیک
براســـاس نوشـــتههایش و آنچـــه از وی
بهجای مانده بخوبی میتوانســـته است
آینـــده را ببینـــد و از شـــرایط آن بگویـــد و
ایـــن احتمـــال را میتوان داد که شـــاید از
گذشتههم چیزهایی میدانست که فراتر
و بیشتر از معمول باشد.
ëëآیا روباتها واقعاًنقشـــی مهم در آینده
زندگیانسانهادارند؟
قطعـــاً دارند و جزئی ثابـــت از زندگی
آنهـــا خواهند شـــد امـــا ارادت انســـانها
بـــه یکدیگـــر و روابط خانوادگـــی که حد و
مرزی ندارد و وســـیلهای برای رسیدن به
درجات باالتری از تکامل و بهروزی است،
قسمت مهم تر ماجرا را تشکیل میدهد.
«رؤیاهـــای الکتریکـــی» مثل بســـیاری از
کارهـــای علمی -تخیلـــی برخالف آنچه
تصـــور و تبلیـــغ میشـــود ،در درجـــه اول
منادی ارزشهای انسانی است و حتی اگر
ادعا شـــود که روباتها و موجودات فلزی
دارای هوش مصنوعی و برتر نیز صاحب
برخیگرایشهایانسانیشدهاند،همین
نیز نشـــان میدهد که سقف آرزوهای هر
موجود جانداری میتواند تبدیل شـــدن
به انســـانها و نیل به احســـاس و هوش
و انصـــاف آنها و خصایص بشـــر باشـــد.
چیزی که در بسیاری از نوشتههای فیلیپ
کیدیک نیز نمود مشخصی دارد.
ëëمنبعObserver:

ران شـــلتون که اغلب فیلمهای کمدی موفقاش تمهای
سینمای اجتماعی عامهپسندی داشـــتهاند ،پساز فزونتر از  10سال
 2018رکود فیلم جدیدش را که یک کمدی -اکشـــن به نام «تازه
آغاز کردهاند» است ،عرضه کردهاســـت ولی این فیلم تازه بهرغم بهرهوری از دو
هنرمند اسکاری معروف مثل مورگان فریمن و تامیلی جونز و قصهای که در اصل
و پایه ضعیف نیست ،با کارهای خوب قبلی وی همچون «بول دورهام»« ،مردان
سفید پوست نمیتوانند بپرند» و «جام نازک» برابری نمیکند .اتفاقات فیلم در
ایام کریسمس اما در منطقه پالم اسپرینگز در ایالت گرم کالیفرنیای امریکا روی
میدهد و به همین ســـبب ســـردی هوا و فرهنگ کریسمس که با این فضای گرم
در تعارض کامل است ،از وجوه بارز و جالب و سؤالبرانگیز فیلم به شمار میآید.
در چنین محیطی یک مرد سیاهپوست مسن بهنام دوک (مورگان فریمن) حرف
اول را میزند و نه تنها به لحاظ ثروت ونفوذ اجتماعی پیشتازی میکند بلکه برخی
زنان منطقه با هدف تصاحب ثروت وی بدشان نمیآید که او را به ازدواج با خود
ترغیب و وادار کنند .این بســـاط دایر و اوضاع دوک مســـاعد است تا اینکه یک روز
مردی تازه وارد که تقریباً همسن با دوک ولی بر خالف وی سفید پوست و نامش
لئو (تامی لی جونز) اســـت ،از راه میرســـد و لیدر آن محل میشـــود و در حالی که
مرموز و خویشـــتندار نشان میدهد ،دوک را به مبارزه در زمین گلف و عرصههای
اجتماعی فرا میخواند .لئو تنها خطر تازهای نیســـت که دوک را تهدید میکند و
یک زن تبهکار (جین سیمور) و دار و دستهاش هم در آن منطقه مستقر میشوند
و اندک مدتی بعد که این زن دوک را میبیند ،متوجه میشـــود وی همان مردی
است که چند سال پیش در یک محاکمه قضایی بهعنوان شاهد علیه خاندان وی
شـــهادت داد و در نتیجه تصمیم به انتقام و حـــذف وی میگیرد .برای دوک هم

از راست؛ مورگان فریمن ،ران شلتون و تامی لی جونز در پشت صحنه «تازه آغاز کردهاند»

چـــارهای نمیماند جز اینکه برای نجات خود به ســـمت لئو بـــرود و با اینکه از وی
بهعنوان رقیبش خوشش نمیآید ،کمک او را بطلبد.
دوک تا آن زمان نیز با یاری مقامهای محلی توانســـته بود خودش را از دســـترس
خالفکاران فوق مخفی نگـــهدارد و از بهرههای حضور در یک برنامه «حمایت از
شـــاهدان» برخوردار شـــود .اگر با همه توضیحات و خط داستانی فوق «تازه آغاز
کردهاند» به جمع فیلمهای برتر ران شلتون نمیپیوندد و نمره قبولی صددرصد
نمیگیرد ،به این ســـبب اســـت که نمیتواند برای کاراکتـــر اول خود یعنی دوک
تعلیق و خطری جدی را ایجاد کند که طبق قصهاش موظف به خلق آن اســـت
و بیننده هرگز احســـاس مهلکهای را نمیکند که داستان فیلم مقدمات خلق آن
را طی کرده است .البته برخی صحنهها و تک اتفاقات فیلم برای تماشاگران پدید
آورنده برخی لرزشها و هیجانات است (مثل وجود یک مار سمی در یک سبد در
بردارنده وسایل گلف) ولی بهدنبال تعلیقهای پر تعدادی از این دست در طول
فیلم نگردید زیرا وجود خارجی ندارند هم زن گانگستر و هم لئو که بیش از مثبت
ک کاراکتر منفی و جزو چهرههای بد فیلم است ،آن قدر بد نشان نمیدهند
بودن ی 
کهدوکواقعاًاحساسخطرکندیابینندگانبهایننتیجهبرسندکهاینآدمهاجداً
مضر و خطرناکند و این موجب لنگ زدن فیلم حتی بهرغم ســـپرده شدن ادیت
تصاویر به هنرمند کهنهکار و ماهری همچون پل سیدور شده است.
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