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این بار استریپ مدعی اسکار نیست
گشــــتي
در دنیای
ســــينما

فیلم هفته

اسکار امسال در نگاه استریپ نیست

مریل استریپ هنرپیشـ ــه زن  69ساله امریکایی با  21مرتبه کاندیدایی اسکار و فتح
سه تای آنها و  32بار نامزدی برای جوایز گولدن گلوب و تصاحب  8مورد آن از نوادر
تاریخ بازیگری و مدعی نخست عنوان برترین هنرپیشه زن تاریخ سینما است اما
دو فیلمی که با در برداشـ ــتن او در ادامه سال  2018اکران خواهد شد ،هیچیک قوه
بخشیدن چیزی تازه را در این زمینه به کارنامه مافوق درخشان وی ندارند .هر دوی
این فیلمها از ژانر کمدی -اجتماعی و کارهایی هستند که در آنها نه یک بازی عمقی
و دراماتیک بلکه شور و حال اعضای گروه و فضاهای خوش و موزیکال بر همه چیز
حکم میراند و عجبا که استریپ دراماتیک باز و تئاتری در عرصه آوازه خوانی هم
استاد است و این امر امسال در قسمت دوم فیلم «ماما،میا» با نام جنبی «ما دوباره
میآییم» یک بار دیگر به نمایش گذاشـ ــته میشـ ــود .دیگر فیلم سرخوش امسال
استریپ که البته وی در آن یک نقش جنبی ایفا میکند ،بازسازی فیلم کالسیک و
نیمه موزیکال «مری پاپینز» است که راب مارشال آن را ساخته است.

فیلمهای بوالک همچنانمیفروشد

به حال نیکولسون غبطه نخورید

جک نیکولسون با صورتی باد کرده و قدری دفرمه شده ،در اواخر بهار 2018

جک نیکولسون هنرپیشـ ــه معروف و  81ساله امریکایی پساز  6دهه بازیگری در
سینمای کشورش و جهان  8سالی است که به حضورش در این عرصه پایان داده
و در یک حالت نیمه بازنشسـ ــتگی بسـ ــر میبرد و البته امسال نیز قصد ندارد این
سـ ــکوت و کم کاری  8ساله را بشکند .وی که واپسـ ــین فیلمهایش« ،مرحوم» کار
تحسینشدهوگانگستریسال 2006مارتیناسکورسیسی«،فهرستقبرنشینها»
فیلم عاطفی سال  2007راب راینر و «ازکجا میدانی؟» کار کمدی -رمانتیک سال
 2010جیمز ال بروکس بود ،در سـ ــالهای طالییاش با فتح سه جایزه اسکار برای
فیلمهای «پرواز بر فراز آشـ ــیانه فاخته» (« ،)1975شـ ــرایط مهـ ــرورزی» ()1983
و «بهترین شـ ــکل ممکـ ــن» ( )1997حتی رقبایش را به تحسـ ــین بازیهای روانی
و فوقالعادهاش واداشـ ــت و بهکار وسـ ــیعش در هنر سینما که با درخشش نسبی
در فیلمهـ ــای راجـ ــر کورمن از اواخر دهـ ــه  1950و اوایل دهه  1960آغاز شـ ــده بود،
کالسی باالتر را ارزانی داشت .با این حال او هفته پیش در لسآنجلس شهر محل
سکونتش تصریح کرد که ترجیح میدهد مردم گذشته درخشان او را به یاد بسپرند
و با حضور وی در کارهایی جدیدتر اما سطح پایینتر ،به حالش غبطه نخورند.

مدیومهای موفق کریس پرات

الیجا وود و سالهای دور از <حلقه>

الیجاوود (چپ) با ظاهری تازه در کنار نیکوالس کیج

الیجا وود که بازیگری  37سـ ــاله و متولد شهر سـ ــدار راپیدز در ایالت آیوای امریکا
اسـ ــت 15 ،سال پس از پایان سه گانه فانتزی وسطحی ولی بسیار پرفروش «ارباب
حلقهها» هنوز نتوانسته است همان قدر مورد توجه قرار گیرد که در زمان ساخت و
ارائه آن فیلمهای ساخته شده توسط پیتر جکسون نیوزیلندی بود.
او بـ ــا توجه بـ ــه راه نیافتن کاراکتر کلیدی و معروفـ ــش در آن تریلوژی بهنام فرودو
باگینز به قسـ ــمتهای دوم و سـ ــوم سـ ــه گانه بعدی جکسـ ــون که باز هم ریشه در
«اربـ ــاب حلقهها» داشـ ــت و نـ ــام آن «هابیت» بود (و در دهه بعـ ــدی یعنی 2010
عرضه شـ ــد) ،دوران کاری و سـ ــالهای خود را با فیلمهای دیگری همچون «شهر
گناه»« ،بابی»« ،روز صفر»« ،سلسـ ــته و جسی برای همیشه» و «آخرین شکارچی
جادوگران» که هیچیک کارهای فوقالعادهای نبودند ،سپری کرد .وی درادامه سال
 2018نیز فقط فیلم «مندی» را آماده نمایش دارد که بهنظر نمیرسد از طریق آن
توفیق خاصی شامل حال وی شود.

«زندگیگروهی»(یا«شورجمعی»)عنوانکمدی-رمانتیکتازهایازبنفالکونه
استکهدرمقامسناریست،کارگردانوتهیهکننده،مرداولاینفیلمودلیلاصلی
تولیدآنبهحسابمیآیداماملیسامککارتیهنرپیشهمعروفوموفقژانرکمدی
امریکاطی12،10سالاخیرنیزسهمیبارزراازاینفیلمازطریقمشارکتدرنوشتن
فیلمنامهوایفاینقشاصلیآنبهخوداختصاصدادهاستووقتیدرنظربگیریم
گوتازه
کهایندودرزندگیواقعیهمزنوشوهرهستند،ازاینهمکاریمؤثروبزر 
نبایدشگفتزدهشویم«.زندگیگروهی»متمرکزبرمادربهتازگیمجردشدهوطالق
لهمدست
گرفتهایاســـتکهبهقصدادارههرچهبهتردخترکوچکشازتحصی 
میکشـــد اما وقتی دخترش از آب و گل در آمد و دوران دبیرستان را تمام کرد و وارد
کالج شد ،او تصمیم به از سرگیری تحصیالتش میگیرد و جالبتر اینکه در همان
کالجیثبتناموآغازبهتحصیلمیکندکهدخترشدرآنمشغولتحصیلاست
وهمینمسألهیکسریارتباطهایتازهوجالبرابرایمادرودختربهوجودمیآورد.
اینرویدادسببمیشـــودمادرودختریکدیگررابیشتروبهترازگذشتهدرککنند
ودوستیعمیقتریبینشانشـــکلگیردوآنچهشورجمعیوبااشارهبهعنوان
فیلم،زندگیخـــوشگروهینامیدهشـــده،زندگیومراوداتاینمـــادرودختربا
همکالسیهایشانوفرصتهایتازهایاستکهازاینطریقنصیبشانمیشود.
اگربازیمثلمعمولپختهودرعینحالانفجاریوشـــیرینملیسامککارتیدر
نقشاینمادرکهدیانانامیدهمیشود،ازنقاطقوتاصلیفیلماست،مالیگوردون
همدرنقشدخترویجلوهایمحسوسداردواینفیلمبهلطفاستفادهصحیح
ازفرصتهاوخلقاتفاقهایغیرمنتظرهخندهداروغافلگیرکنندهتبدیلبهیکیاز
موفقترینآثار«کمدیموقعیت»درسالجاریشدهوفروشزیادیکماهواندی
نامراست.
اخیراینفیلمدرسطحجهاننیزمحصولهمی 

مشخصات
فــــــيلم

 ëëعنوان« :زندگی گروهی» (یا «شور جمعی»)
 ëëمحصول :کمپانیهای نیوالین و برادران وارنر
 ëëتهیه کنندگان :کریس هنچی و بن فالکونه
 ëëسناریستها :بن فالکونه و ملیسا مککارتی
 ëëکارگردان :بن فالکونه

 ëëمدیر فیلمبرداری :جولیو ماکات  ë /تدوینگر :برایان اولدز
 ëëموسیقی متن :فیل ایزلر
ëëطول مدت 105 :دقیقه
ëëبازیگران :ملیسـ ــا مک کارتی ،جیلیان جاکوبز ،مایا رودولف ،جولی
بوون ،مت والش ،مالی گوردون ،استیفن روت و جکی ویور.

ملیسا مک کارتی ،مادری شاد با کاله و لباس دانشجویان جوان در پوستر فیلم «زندگی گروهی»

درباره «زندگی گروهی» ،فیلم جدید کمدی -رمانتیک بن فالکونه

فراتر از یک مادر معمولی

برای پیدا کردن دالیل توفیق این فیلم
باید به اظهارات ملیسـ ــا مککارتی اشاره
کـ ــرد .وی که در سـ ــال  2015هم با بازی در
نقشاصلی«جاسوس»ایناکشنکمدی
را به یکی از موفقترین فیلمهای تابستان
آن سـ ــال تبدیل کرد ،در طلیعه تابسـ ــتان
 2018میگوید:موضوعازذهنبنفالکونه
بیـ ــرون زد .روزی او در حالـ ــی کـ ــه به من و
مادرم نـ ــگاه میکرد ،گفت :چه میشـ ــود
اگـ ــر تو و مادرت مثالً به یک دبیرسـ ــتان یا
یک کالج میرفتید و کنـ ــار یکدیگر درس
میخواندید و ادامه داد :چرا ما به مادران
خود فقط به چشـ ــم یک مادر و فردی که
دورهاش گذشته و تنها باید برای ما مادری
کند ،نـ ــگاه کنیـ ــم؟ آیا او هم حـ ــق زندگی
ندارد؟ سپس من به این فکر افتادم که چرا
مادرم را به همان گونه نبینم که در دوران
مدرسـ ــه رفتنام میدیـ ــدم یا با شـ ــرایط

فعلی خود قیاس نکنم ،یعنی چرا تصور
نکنم که او اضافه بر مادربودن ،دوست من
همهست.
ëëمثلیکمشاوروخواهربزرگ
مـ ــک کارتی که چاقی بیـ ــش از حدش
مشـ ــخصه اصلی و از قضا از دالیل اصلی
موفقیـ ــت اوسـ ــت (همانطور کـ ــه چاقی
اولیور هـ ــاردی عضو گروه اسـ ــتثنایی و دو
نفره لورل و هاردی از دالیل اصلی توفیق
آنان بود) اضافه میکند :دختران بسیاری
را دیـ ــدهام کـ ــه مادرانشـ ــان در درجه اول
بـ ــرای آنها یک دوس ـ ـتاند تا یـ ــک مادر و
من و بنفالکونه بنـ ــای فیلممان را بر این
اساس نهادیم .البته هنوز اولویت با مادر و
فرزندهایی است که فقط یک رابطه عادی
و مبتنی بر احترام متقابل بینشان برقرار
است که آن هم قابل سپاس و ارزنده است
اما مادرانی که مانند یک مشـ ــاور و خواهر

بزرگ کنـ ــار فرزندان خود و چیزی بسـ ــیار
بیشتر از یک مادر صرف هستند ،اهمیت
وجودیوتأثیرگذاریبیشتریدارندوفیلم
«زندگیگروهی»براساساینگونهمادرها
و با تمرکز بر یکـ ــی از آنها که دیانا نام دارد
و بسـ ــیار زنده دل و پرشـ ــور هم هست ،بنا
نهاده شده و دلیل اقبال عمومی و رویکرد
خانوادهها و سالنهای محل نمایش این
فیلم در اروپا و امریکا طی هفتههای اخیر
نیز همین مسأله بوده است.
ëëاختیارعملکامل
بـ ــن فالکونـ ــه گفتـ ــه اسـ ــت چنـ ــان به
حاضرجوابـ ــی و سـ ــرعت انتقال ملیسـ ــا
مککارتی معتقد اسـ ــت که بهوی اختیار
عمل داده بـ ــود در هر یک از سـ ــکانسها
ضمـ ــن جـ ــاری بـ ــودن صحنههـ ــا و وقوع
اتفاقات هر شـ ــوخیای را که احساس کرد
جـ ــواب نمیدهد ،کنـ ــار بگـ ــذارد و جمله

و دیالـ ــوگ دیگـ ــری را جانشـ ــین آن کند.
مک کارتی در این باره نیز اظهار میدارد:
این بههرحال یک کار گروهی است و بارها
پیش آمـ ــده که فالکونه یا فـ ــردی دیگر در
گروهتولیدفیلمجملهایراکهمنصحیح
میدانسـ ــته و قصد ادای آن را داشـ ــتهام،
تغییـ ــر داده اسـ ــت .گاهی یـ ــک جمله از
پیش نوشـ ــته در متن سـ ــناریو در بررسـ ــی
اولیه درست بهنظر میرسد اما در ارزیابی
ثانویه و در هیجان لحظه ،تأثیرگذاریاش
را از دست میدهد و لزوم تغییر آن پیش
میآیـ ــد .بعضـ ــی وقتها یک هنرپیشـ ــه
به صرف محبوبیـ ــت تصور میکند که هر
آنچه انجام میدهد ،درست است و این
شامل من نیز میشود و اینجا است که باید
جلوی اشتباه او گرفته شود.
ëëوقتیلباسهارسید،دعواشد
اجتماعات گروهـ ــی و گردهماییهای

شینبلکازبازسازی«غارتگر»میگوید

ادغامی موفق از ژانرهای علمی-تخیلی ،ترسناک و وسترن

در سال  1987بود که فیلم اکشن ،خیالی و ماورائی «غارتگر»
مصاحبه
()predatorبابازیآرنولدشوارتزنگرمعروفواتریشیاالصل
هفــــته
تبعه امریکا تبدیل به یکـ ــی از موفقترین فیلمهای حادثهای
سال شد و البته بر شـ ــهرت و قوت جایگاه آرنولد در این
ژانر هم افزود؛ در سالهای بعدی یک قسمت دوم هم
برای آن ساخته شد و حاال در تابسـ ــتان  2018و در حالی
که  31سال از آن زمان میگذرد ،بازسازی فیلم نخست
و البتـ ــه همراه بـ ــا برخی تغییـ ــرات و به روزسـ ــازیها با
کارگردانی شین بلک پیش روی سینما دوستان در غرب
قرارداردوکمترکسیتوانستهاستبهرغممزایایتقریباً
کالسیک فیلم نخست از محسنات فیلم دوم نگوید .هر
شین بلک
موقع شین بلک پروژهای را در دست میگیرد ،میتوان
مطمئن بود کـ ــه در عین رعایت اصول و قواعد یک ژانـ ــر ،آن را بهگونهای واژگون و
متغیر میسازد که بینندگان چند برابر از دیدن آن به وجد میآیند و این در فیلمهای
قبلـ ــی او مانند «بنـ ــگ بنگ» و «ایرون من »3هم قابل لمس و مشـ ــاهده اسـ ــت.
شـ ــین بلک در مصاحبه پیش رو درباره شرایط این نسـ ــخه تازه و مشخصههای آن،
نحوه همکاری با سایر اعضای گروه تولید و همین طور تأمین اسپشیال افکت فیلم
حرفهایجالبیبرایگفتندارد.

ëëآقای بلک ،چگونه و چـ ــرا به همکاری
مجدد با فرد دکر برای ساخت این نسخه
تازه از «غارتگر» پرداختید؟
من سابقه همکاری با دکر در دو پروژه
دیگر را هم داشتهام و همانجا به من ثابت
شـ ــد که ما توان کامل کـ ــردن یکدیگر را در
مسیر ساخت یک فیلم داریم .از من و دکر
سن و سالی گذشته اما همین مسأله سبب
شده نگاهی به سـ ــمت عقب و به تصویر
کشـ ــیدن زندگـ ــی جوانترهـ ــای ماجراجو
برایمـ ــان جالبتر شـ ــود .مـ ــن فیلمهای
سنگین و رنگین و اسکاری را بسیار دوست
میدارم اما هر از چند گاه هوس میکنم به
تماشـ ــای فیلمهای اکشن ساده و بالنسبه
سرراسـ ــت بنشـ ــینم و فرد دکر نیز همین
احساس را دارد.
ëëحتماً نوسـ ــتالژی آن زمانهـ ــا و بویژه
دهه  1980در شکلگیری این اتفاق نقش
مهمی داشته است؟
صددرصد ،در آن زمانها من و امثال
دکر به تماشای فیلمهایی مثل نخستین
نسخه های بلند سـ ــینمایی از روی سریال
تلویزیونی «سفر ستارهای» (در ایران با نام
«پیشتازان فضا») و امثال آن مینشستیم
و لذت میبردیم و به سـ ــاخت چیزهایی

شـ ــبیه بـ ــه آن فکـ ــر میکردیـ ــم .اهمیت
موفقیـ ــت فیلـ ــم اوریژینـ ــال «غارتگر» و
نظایـ ــر آن در این نکته اسـ ــت کـ ــه پیش از
سـ ــر برآوردن وسـ ــایل تکنولوژیک جدید و
قبل از حاکم شـ ــدن اسپشیال افکتهای
خیرهکننده بر همه چیز ،ساخته و عرضه
شـ ــدند و بـ ــه تبـ ــع آن بسـ ــیار سـ ــادهتر از
فیلمهای 25سال اخیر بودند.
ëëالبـ ــد همـ ــان مالحظـ ــات و پرهیـ ــز از
جلوههـ ــای تصویری افراطی در دسـ ــتور
کار شما برای سـ ــاخت این نسخه تازه از
«غارتگر» هم قرار داشته است.
همین طور اسـ ــت .من و دکر تصمیم
گرفتیم همه عناصر و فاکتورهای سنتیتر
ایـ ــن گونه فیلمهـ ــا را گـ ــرد بیاوریـ ــم و کار
خودمـ ــان را بکنیـ ــم و در عین حال برخی
امتیـ ــازات ویژه بصـ ــری و امکانات مافوق
مدرن و نظایر آن را هم ضمیمه کار کنیم
و بواقع کارمان چیزی باشـ ــد که ابتدا سوژه
فیلم بینندگان را بهدنبال خود میکشاند
و سپس جزئیات تکمیلی آن هم به چشم
میآید.
ëëاینـ ــک میگویند کـ ــه «غارتگر» جدید
ترکیبی از کارهای ترسـ ــناک و دلهرهآور،
علمـ ــی  -تخیلی ،وسـ ــترن و حتی کمدی

نمایی از نسخه تازه «غارتگر»

است .آیا طالب چنین توصیفی از سوی
بینندگان فیلم بودید؟
بـ ــرای من مهمتر از هـ ــر چیزی جواب
دادن و مؤثر واقع شـ ــدن فیلمی بود که در
دستساختداشتیم.
در «بنگ بنگ» دو نمای مهم وجود
دارد .در صحنه اول کاراکتر رابرت داونی
جونیور وقتی به سمت مردی شلیک و او
را مجروح میکند ،از خودش بازخواست
میکند که چرا برای نخستین بار دست
به چنین کاری زده است اما چند صحنه
بعد وقتی به مغز مردی شلیک و براثر
آن متالشی میشود ،وی بسیار راحتتر
بـــا مســـأله برخـــورد میکنـــد .در هر دو
مورد این فکر انســـانها است که فیلم و
اتفاقـــات آن را با خود حمل میکند و با
کارگردان و بازیگران اســـت که این روال
را مدیریـــت کننـــد .ما در نســـخه جدید
«غارتگر» هم کوشیدهایم فیلمی را ارائه
بدهیم که همه این خصوصیات متضاد
را داشته باشد و هر احتمال و واقعهای از
ســـر و روی آن ببارد یـــا در بطن آن قابل
لگیریباشد.
شک 
ëëبگویید چطور به شـ ــکلی همزمان هم
افسـ ــانه و خصایـ ــل دو فیلم نخسـ ــت را
حفظ و تکـ ــرار کردید و هـ ــم مدرنگرایی
الزم را به آن افزودید؟
به هر شکل و با هر روالی که predator
را بسازید ،باید خصوصیات ذاتی و شروط
اولیه آن را حفـ ــظ کنید و هر موضوعی که
برای فیلمتان در نظر بگیرید ،ابتدا و قبل
از هر چیزی مسأله یک شکار و جستوجو

دانشجویی به تصویر کشیده شده در فیلم
«زندگـ ــی گروهی» مربوط به دهـ ــه  1980و
انعکاس دهنده حال و هـ ــوای آن زمانها
اسـ ــت و این نکتهای اسـ ــت که سؤالهایی
دربـ ــاره آن پیش آمده و بخصوص عدهای
میپرسـ ــند چرا فالکونه و مککارتی به آن
زماناستنادکردهوقدریجلوترنیامدهاند.
مککارتی در این باره میگوید :نمیدانم
چـ ــرا آن زمان را انتخاب کردیـ ــم اما این را
میدانم که این امر شرایط خاصی را برای
ما و در متن این فیلم ایجاد کرد .با اعضای
گـ ــروه گریـ ــم و دکور صحنه فیلم شـ ــوخی
میکردیمومیگفتیمهمانلبخندوحس
وروالدونامیلز(هنرپیشهمطرحتلویزیون
و سینمای دهههای  1980و  1990امریکا) را
بهمابده.البتهبهلباسهایمتعددیازآن
عصر دسـ ــت یافتیم ولی من شک داشتم
سـ ــایز و اندازه آنها به تمـ ــام اعضای گروه

تولید و بخصوص بازیگران پر تعداد فیلم
بخورد.وقتیجعبهلباسهاراآوردند،زنان
بهطرف آن هجوم بردند و بر سر تصاحب
آنها دعوا شـ ــد .آن روزی که صحنه جشن
گروهی و مشارکت مادر و دختر را در مراسم
کالجشـ ــان میگرفتیـ ــم ،از شـ ــلوغترین و
جالبترینسکانسهایفیلمبود.
ب ایـ ــن فیلم،
دیگـ ــر سـ ــکانس جال ـ ـ 
موقعی اسـ ــت که یک مجلس عروسـ ــی
بههرج و مرج کشیده میشـ ــود و البد این
نیز از ثمرات فراوان دوستی نزدیک مابین
یک مادر و دختر است! مک کارتی در این
بـ ــاره میگوید :گرفتن همـ ــان صحنه یک
روز کامـ ــل وقت ما را گرفت .گاهی وقتها
فقط یک بار روی میدهد که بتوانید چنین
مجالسی را ویران کنید و از چنین فرصتی
هیچگاهنگذرید!
منبعEmpire :

یک همکاری کالسیک و ماندگار

Imdb

کریس پرات هنرپیشـ ــه  39سـ ــاله متولد ویرجینیـ ــای امریکا با فروش
چشـ ــمگیر قسـ ــمت پنجـ ــم از سـ ــری فیلمهـ ــای حادث ـ ـهای و خیالی
«دنیای ژوراسـ ــیک» در مرکز توجهی تازه قرار گرفته و دایره امکانات و
پیشنهادهای شغلیاش را به شکل چشمگیری افزایش داده است .این
در حالی است که او با بازی در دوگانه «نگهبانان کهکشان» و همچنین
قسمت سوم «اونجرز» حضور در کارهای کمیک استریپی را نیز آزموده
اسـ ــت و در زمینـ ــه فیلمهای جدی و دراماتیک نیز بـ ــه حضور در «30
دقیقه بعد از نیمه شب» کار سال  2012کاترین بیگهلو میبالد.
با این حال این یک باور پرطرفدار اسـ ــت که پرات با آن ظاهر درشـ ــت
و هیکل ورزشکارانهاش بیشتر به درد فیلمهای پر برخورد میخورد و
تلویزیون هم با حضور وی در مجموعه «پارکها و بازسازی» که تهیه
آن از  2009شروع و  2015تمام شد ،مدیوم موفقی برای وی بوده است.

روزنامه نگار
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Premier

سـ ــاندرا بوالک که پس از اوجگیری دهه  1990خود و سـ ــپس تصاحب
اسـ ــکار سـ ــال  2009برای بازی در فیلم دراماتیـ ــک و اجتماعی «نقطه
کور» چند سـ ــال آرام را سـ ــپری کرد و سـ ــپس با فیلم فضایی و پرابتکار
«جاذبـ ــه» محصول  2013شـ ــکوهش را باز پس گرفت ،با «اوشـ ــن »8
که سـ ــاخت ه گری راس اسـ ــت و ادامهای بر س ـ ـهگانه دهه  2000استیون
سودربرگ با اسامی «اوشن 12،11و »13بهحساب میآید ،رونق قدیمی
خود در گیش ـ ـهها را تکرار کرده اسـ ــت .او که در این فیلم سردسـ ــته یک
گروه از سـ ــارقان زن اسـ ــت ،هنوز و در  54سـ ــالگی هـ ــم از پردرآمدترین
هنرپیشههای زن هالیوود به حساب میآید اما این ایراد به او وارد است
کـ ــه چرا سودسـ ــازترین فیلم عمر هنری  30سـ ــاله وی که «مینیونها»
محصول  2015و باگیش ـ ـهای بیش از یک میلیاردی است ،یک کارتون
اسـ ــت و بوالک درآن فقط صداپیشگی کرده اسـ ــت .بوالک که در سال
 1994با بازی در فیلم حادثهای «سرعت» بسیار مشهور شد ،برای ادامه
سال 2018هم فیلم جدید دیگری به نام «مالوری» را آماده پخش دارد.

وصال روحانـي
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برای یافتن موجودات فراهم و تالش برای
حفظ جان انسـ ــانها برقرار است .قواعد
چنین کاری مشـ ــخص اسـ ــت و هر چقدر
هم که در پی توضیح دادن دالیل کارهای
تنـ ــد و مرگآفرین موجودات موسـ ــوم به
predatorها باشید ،آنها به کارشان ادامه
میدهنـ ــد و بـ ــرای بینندگان هـ ــم چندان
فرق نمیکند زیرا فلسفه و دلیل وجودی
این فیلمها همین موجودات و تهاجمها
و مسائل است .همیشه از خود میپرسید
قدم بعدی آنها چیست و سربازان چطور
بـ ــا آن طـ ــرف میشـ ــوند و به چه سـ ــبب
سـ ــربازان هم ایـ ــن همه بـ ــا یکدیگر فرق
میکننـ ــد .بنابراین هر چیـ ــز جدیدی هم
که بـ ــه این مجموعه اضافـ ــه کنیم ،نکات
اصل ـ ـیکاری و بنیادیـ ــن سـ ــر جـ ــای خود
میماند.
ëëاز نقطه نظر بازیگـ ــران و ایفاکنندگان
این نقش های متعدد در فیلمتان به چه
نتیجهای رسیدید؟
بـــرای بـــازی در چنیـــن فیلمهایی
باید افرادی را بیابید که کاراکتری قوی
داشته باشند و از چهرهشان استحکام
ببارد .این تم حاکم بر کل فیلم است و
شخصیتهای مالیم اهل مصالحه در
این قصه جایی ندارند .من خوشحالم
که امثال جسی ونتورای پرتوان را برای
بازی در این فیلم در اختیار داشـــتم و
او حق مطلب را بخوبی ادا کرد و بقیه
هم کارشان را در ســـطحی قابل قبول
انجام دادند.
منبعWashington Post:

از روی رمان سـ ــال  1868لوییزامی الکات به نام «زنان
سینمای کوچک» آن قدر نسـ ــخههای سینمایی ،تلویزیونی ،تئاتری
 2018و سـ ــایر صور و شکلهای هنری ساخته شده که از شمارش
میگذرد اما جدیدترین نمونه آن نیز که اواخر بهار امسال و بر اساس سناریویی از
هایدی تامس و با کارگردانی ونهسا کاسویل ساخته شده ،نکات جالب متعددی
دارد و این البته از غنای اثر مرجع و کار اوریژینال اسـ ــت که سـ ــبب شده هرچه از
روی آن سـ ــاخته میشـ ــود ،جذابیت الزم را داشته باشد ،شاید تمهای مشترک و
همیشگی و نیازهای تغییرناپذیر همه اعصار مانند قوت نهاد خانواده ،عشق بین
افراد نیک سیرت و البته ضایعات و از دست دادن چیزها است که از رمان «Little
 »Womenداستانی برای تمامی اعصار ساخته است اما هر برداشتی به ذهن ما
بیاید ،سفر مکاشفهای و تدریجی چهار خواهر جوان و انتقال آرامشان از سنین کم
به دوران بزرگسالی و ازدواج و مادر شدن چیزی است که از مرزهای زمان میگذرد
و تغییر زندگی و فرهنگها و ملتها اثری بر آن نمینهد.
این بـ ــار هم چهار دختر قصه «زنـ ــان کوچک» با نامهای مـ ــگ (با بازی ویال
فیتـ ــز جرالد) ،جو (مایا هاوکی) ،بـ ــت (آن الوی) و ایمی مارچ (کاترین نیوتن) با
کمکهای مادر دلسوزشـ ــان مارمی (امیلی واتسون) از بندهای زمان و مراحل و
مراتب متعدد بزرگ شدن و تشکیل زندگیهای مستقل عبور میکنند و به تکامل
میرسـ ــند و البته عمه بسـ ــیار پولدار و حسـ ــاس و طرف آنها به نام مارچ (انجال
النزبـ ــری کهنهکار) نیز در این روند و بلوغ فکری و پویایی اجتماعی آنها شـ ــرکت
دارد .امیلی واتسـ ــون که بتازگی در نسـ ــخه تازهای از نمایش کالسـ ــیک «شاهلیر»
در تلویزیون دولتی بریتانیا نیز به همکاری با آنتونی هاپکینز پرسابقه و برجسته
پرداخته اسـ ــت ،درباره این نسـ ــخه تازه از «زنان کوچک» میگوید :من سناریوی
هایدیتامس و بواقع برداشـ ــتی را که او از داسـ ــتان «زنان کوچک» داشته است،
بسیار پسندیدم .البته در زمان سـ ــاخت فیلمهایی از این دست و حتی براساس

اما واتسون در قالب مادری دلسوز در میان چهار دخترش در ورسیون تازه «زنان کوچک»

داستانهای بزرگ و کالسیک اطمینانی به اینکه کارتان حتماًخوب از آب دربیاید،
نداریـ ــد و هـ ــر اتفاقی متصور اسـ ــت ولی اصـ ــل ماجرا حتی در صـ ــورت انجام به
روزسازیهایی روی آن برجای خود و بهقوت سابق باقی است و آن مدیریت یک
مادر بر زندگی چهار دخترش و طراحیها و اقدامات او برای پخته شـ ــدن هر چه
بیشترشـ ــان و بهتبع آن در زندگیهای مستقل زناشویی است که تشکیل خواهند
داد .این مادر با بازی من به این نتیجه رسیده که هر زنی و حتی غیر مادران باید
برای حفظ و استمرار حقوق زنان تالش جدی کنند و مقابل نامالیمات بایستند.
من از کارکردن با این هنرپیشههای جوان نیز رنج نبردم زیرا ونهسا کاس ویل در
مقام کارگردان جلسـ ــات متعدد بازخوانی سناریو و متن آن را برگزار کرد و من و
هنرپیشههای جوان فیلم به بهترین شکل توانستیم با آرا و ایدههای یکدیگر آشنا
گ بنای تالش مشترکمان را در جریان تهیه فیلم بگذاریم .این یک
شویم و سن 
مشارکت و همکاری کامل و مؤثر بود.
 منبعNewyorker:

