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درباره فیلم اجتماعی و ملودرام جدید جاد آپاتو

تنهاییهای آشکار و نهان یک مادر و فرزند

سینمای 2020
Empire

«پادشــاه جزیــره اســتیتن» عنوان فیلم تازهای اســت که جــاد آپاتو
کارگردان امریکایی ساخته و مثل سایر کارهای او فیلمی اجتماعی و
ملودرام و با رگههای طنز آشکار و نهان است و به تبع آن فیلمهای
مطرح قبلی وی همچون «بیهوش شــده»« ،این  40سالگی است»
و «مردم مســخره» را به یاد میآورد .تفاوتی که فیلم جدید آپاتو با
کارهای پیشــین وی دارد ،این اســت که به گونهای مبتنی بر زندگی
واقعی بازیگر نقش نخســت خود یعنی پیت دیویدســون اســت که
شــهرتاش از حضــور در برنامــه تلویزیونی و پرطرفــدار و کمدی و
قدیمی «نمایش زنده شــنبه شــب» میآید .دیویدســون که سناریو
را با مشــارکت دوســت دیرینش دیو سایروس نوشــته ،در این فیلم
ایفاگر نقش مرد  24سالهای بهنام اسکات کارلین است.
کارلیــن از زمــان مــرگ پــدرش کــه در  7ســالگی وی حــادث شــد،
عمــاً هیــچ کار قابل ذکــری در زندگــیاش انجام نــداده و در خانه
مــادریاش کنــار وی زندگــی میکند .مــادر او که مارژی نــام دارد و
ایفای نقش او با ماریزا تومی (برنده جایزه اسکار سال  )1992است،
به شغل پرستاری مشغول و آماده سفر دخترش کلیر (با بازی مود
آپاتــو) اســت .کلیــر میخواهد به کالج بــرود و دیگــر نمیتواند کنار
خانــوادهاش روزگار بگذرانــد .تشــابهها بین این آدمها بــا بازیگران
ایفاکننــده ایــن نقشهــا بویــژه در مــورد پیــت دیویدســون کامــاً
محسوس اســت .طبق سناریو ،پدر اســکات کارلین یک آتشنشان
بوده که هنگام خدمت کشته شده است و از قضا پدر دیویدسون نیز
در زندگی واقعیاش آتشنشانی بود که هنگام تالش برای اطفای
آتشسوزی برخاسته از واقعه  11سپتامبر در برجهای دوقلوی شهر
نیویورک در ســال  2001جان سپرد .اســکات براساس داستان فیلم
از بیمــاری کــرون رنــج میبــرد که نوعی اختالل شــخصیتی اســت
و با وجود این بهشــدت عشــق نقاشــی و خالکوبی روی بدن دارد و
دومــی را هم در صورت اجرای صحیح یک هنر متعالی میانگارد.
مجموعــه این عناصر و احســاسها یکبــار دیگر فیلمــی را از جاد
آپاتو روبهروی بینندگان قرار داده که صمیمی و گرم نشان میدهد
و به همین سبب مردم با آن همذاتپنداری کرده و به تماشای آن
حتی در روزهای کرونایی جهان اشتیاق نشان دادهاند.
ëëراضی ناراضی!
مارژی از زندگی خود و وابســتگانش حتی با اینکه از ســطح متوسط
فراتــر نمــیرود ،راضی اســت و اعتقــاد دارد بلندپروازیهای بیش
از ایــن جایــز نیســت امــا پنهــان نمیکنــد کــه از تنهایی و نداشــتن
همدمهایی همســن با خود رنج میبرد و ترجیح میداد که در این
ســن رو به افزایش و در گذر از میانســالی به ســمت پیری ،شریک و
شوهری میداشت تا بر وی تکیه کند ،او نمیداند با پسرش اسکات
چه کند .با مردی که هنوز با دوستان زمان نوجوانیاش رفت و آمد
دارد و آرزویــش دایــر کــردن مکانی اســت که هم حکم یــک کافه و
رســتوران را داشــته باشــد و هــم آرایشــگاهی که در آن به ســفارش
مشــتریان و درخواســتکنندگان خالکوبیهایــی روی آنــان صورت
گیرد .با این حال ارتباط خوبی بین آنها وجود دارد تا اینکه سرانجام
روزی مردی جدید (با بازی بیل بر) که او هم یک آتشنشان است،
وارد زندگــی مارژی میشــود و عالقــهای بین آنها شــکل میگیرد و
قرار به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک میگذارند و این به معنای
حــذف کم و بیش اســکات از زندگی مارژی یا حداقل تبدیل شــدن
او بــه فردی دارای اهمیــت درجه چندم در زندگی مادرش اســت.
چیزی که اســکات در ابتدا برای فهــم و تحمل و فرو رفتن در قالب
آن مشکالت عدیدهای دارد.
ëëدر مسیری مشابه
از ایــن منظــر و با توجه به آن چه از اســکات کارلیــن و اطرافیان وی در
«پادشــاه جزیره استیتن» میبینیم ،این فیلم و بخصوص کاراکتر اول
آن فــرق چندانی با فیلمهــا و کاراکترهایی ماننــد « »Knocked Upیا
«مجــرد  40ســاله» ندارد و زمینــه و حال و هوا و آدمهــای این فیلمها
همگی در یک مسیر گام برمیدارند و بهدنبال گمشدههایی میگردند

داستان کالسیک چارلز دیکنز در قالبی جدید

دو پاتل(راست) و آنیورین بارنارد در صحنهای از نسخه تازه و البته غیر متعارف دیوید کاپرفیلد

روایتی نو از رنج ها و سفرهای «کاپرفیلد»
فیلم هفته

وصال روحانـي
روزنامه نگار

از روی رمــان مشــهور «دیوید کاپرفیلد» کــه آن را چارلز دیکنز بریتانیایی نوشــته ،نســخه های
سینمایی،تلویزیونیوتئاتریمتعددیساختهشدهوالبتهمشکلمشترکوهدفتقریباًدست
نیافته خالقان تمامی آنها برابری نیافتن نســخه تصویری حاصل با غنای نوشتاری اصل قصه
بوده و این نســخهها هرگز نتوانســتهاند همان میزان پیامرســانی و جذابیت داشــته باشند که
کلماتسحرآمیزوجادویواژگانظاهراًسادهامابواقعپیچیدهوپرمعنایدیکنزدربرداشتهاندو
این،آثارهنریرابهکارهاییتبدیلکردهکهحتیدرصورتوفاداریبهمتنقصهها،نتوانستهاند
عمق نوشتههای دیکنز را جلوهگر سازند .با چنین پسزمینهای فیلم اخیر «تاریخچه شخصی
دیوید کاپرفیلد» (یا «زندگینامه شــخصی دیوید کاپرفیلد») را هم باید اثری هنری دانست که
از رمان دیکنز الهامی مستقیم و تمام عیار گرفته ولی در یک قالب کمدی -درام شرایط زندگی
و کارهای کاپرفیلد را میشــکافد و از دستاوردها و ناکامیهای او میگوید و وجوهی را بر داستان
دیکنز افسانهای میافزاید که پیش از این از نظرها پنهان مانده بود و بهتر است بگوییم بعضی
از آنها اصالً وجود خارجی نداشــت و قوه تخیل و آمال آرمانــدو ایانوچی ،کارگردان این فیلم
و شــریک او در نوشتن فیلمنامه ،ســایمون بلکول ،آنها را پرورانده و به صحنه حیات و تجلی
کشاندهوسرانجامدرقالبقصهکاپرفیلدبهاجرادرآوردهودرمعرضنمایشگذاشتهاست.
ëëسختترازتمامینمونههایقبلی
کاراکتر اصلی که همانا شخص دیوید کاپرفیلد
اســت ،در این نســخه غریب و سرشار از برخی
سنت شــکنیها ،توســط «دوپاتل» هندی ایفا
شــده که  12ســال پیش در هیــأت یک نوجوان
در فیلم اســکاری و بســیار موفــق بریتانیایی-
هندی «میلیونر زاغهنشــین» به چشم خورد و
شــهرت و اعتبارش با گذشــت زمــان به حدی
رســید که به آرامــی در برخــی فیلمهای دیگر
هالیــوودی نیز بــه نقشهــای عمــدهای نائل
شــد و «شــیر» محصــول  2016نیــز از آن قبیل
بود .او حاال در قالب فیلم «تاریخچه شخصی
دیویــد کاپرفیلــد» نیــز حضــوری موفــق دارد

و تصویرگــر یکــی از مشــهورترین کاراکترهــای
جــوان در ادبیات داســتانی دنیا اســت و شــاید
کارش از صدهــا بازیگــر دیگری کــه طی تاریخ
در قالــب کاپرفیلد فرو رفتهاند ،ســختتر هم
بوده باشــد زیرا او نه یک کاپرفیلد ســنتی بلکه
ترسیمگر نســخهای فانتزی از آن است که هم
شــیرینیهای یک داســتان مثبت را دارد و هم
تلخیهای یــک کار دراماتیک و بیرحمانه را،
حال آنکه در نســخه ســنتی و معمولی و بارها
دیده شــده دیکنز ،کاپرفیلــد و کارها و اتفاقات
پیرامــون وی یک تم جــدی و نیمه دراماتیک
دارند و خنده و سرخوشیهای بیهوده جایی در
زندگــی و اطراف وی نیافتهاند .ســایر بازیگران

اصلی این فیلم تیلدا سویین تون اسکاتلندی،
هیوالری و پیتر کاپالدی امریکایی و بن ویشــاو
بریتانیایــی هســتند و از پــل وایــت هــاوس و
گندولیــن کریســتی هــم در دیگــر نقشهــای
عمده این فیلم بهره گرفته شده است.
ëëمرفه و راکد
یــک خصلــت ویــژه و منحصــر بــه فــرد دیوید
کاپرفیلــد جدیــد بهروزســازی آشــکار و وســیع
آن و انتقــال زمانــی قصــه از عصــر اصلی وقوع
اتفاقات (دوره موســوم به ویکتوریــان) به زمانه
کنونی اســت و ما زندگی او را از بدو تولد تا امروز
مقابل چشــمهای خــود میبینیــم .در قصهای
که هم آیینهای از رمان چارلز دیکنز است و هم
نســخهای متغیر از آن ،کاپرفیلد را در شــرایطی
مییابیــم کــه یــک زندگی تــوأم با رفاه نســبی و
قدری ســاکن و از ســر بیمســئولیتی را در شــهر
لندن میگذراند .شــرایط او با ســر زدن به محل
زیســت پرســتار ایام کودکــیاش که زنــی بهنام
پیگوتــی (با بــازی دیزی میکوپر) اســت ،قدری
تغییر مییابد و این البته خانهای قایقی و مستقر
شــده روی آب رودخانــهای در شــهر یارمــوت
انگلیس و در فاصلهای دور از پایتخت است.
ëëزیرچکمهطلبکاران
پــس از تجربــه کــردن چیزهایــی تــازه در ایــن
زندگی روســتایی ،دیوید به لندن برمیگردد و
آنجــا در مییابــد که مادر جــوان و مطلقهاش
کالرا (بــا بــازی مورفیــد کالرک) در غیــاب وی
بــا مرد متمول اما بیرحمی بهنام مردســتون
(دارن بویــد) وصلــت کــرده و او آنقــدر ظالــم
اســت کــه از هــر فرصتــی بــرای زورگویــی و
کتکزدن دیوید بینوا بهره میگیرد .در همین

راســتا دیوید رنجــور و ناراحــت را بــرای کار در
کارخانه مردســتون بــه آنجا گســیل میدارند
و این مکانی اســت که یک ســوئیت کوچک با
اشتراک با خانواده آقای میکابر (پیتر کاپالدی)
بــرای اقامت در اختیار وی گذاشــته میشــود.
اینجــا نیز قضایــا به ســادگی بــرای کاپرفیلد و
اطرافیــان وی ســپری نمیشــود زیــرا خانواده
میکابر باید پاسخگوی طلبکارانی باشند که پا
روی گلویشان گذاشتهاند و تا وقتی طلب خود
را از آنها نگیرند ،رهایشان نخواهند کرد.
ëëازتراژدیتاخوشبختی
تــراژدی اصلــی زمانی از راه میرســد که مادر
دیوید بر اثر فشارهای زندگی و رنجهای قبلی
و کنونــی خود فــوت میکند و تنها دلخوشــی
کاپرفیلد برای ادامه زندگی در آن مکان رنگ
میبــازد و به همین ســبب از آنجــا گریخته و
به نــزد عمه ثروتمندش (بتســی تراتــوود) و
مســتأجر خانــه وی آقــای دیــک (هیــوالری)
میشــتابد بــه این امیــد که در آنجــا قدری به
آرامــش برســد .اینجــا هــم دیویــد بــه برخی
چالشهــا در برخــورد بــا امثال اســتیرفورت
(آنیوریــن بارنــارد) و اوریــا هیپ (بن ویشــاو)
کشــیده میشــود اما در نهایت برپایــه ثروت
عمــهاش ایــن شــانس را مییابد کــه به یک
زندگی نیمه مفرح دست پیدا کند و مهمتر از
آن به همان نویسندهای بدل شود که همیشه
آرزویش را داشته است.
ëëانواعنشانههاوتعدیلها
اگر همه اینها اتفاقاتی اســت کــه نمونهها و
نشــانههایی از آن در کتــاب کالســیک چارلز
دیکنــز هم مشــاهده شــده بود ،بایــد متذکر

شــد که آرماندو ایانوچی در مقام کارگردان
و خالق این نســخه متفــاوت و مدرن از این
داســتان ســنتگرا ،انواع نشــانههای جدید
را ضمیمــه متــن داســتان کــرده و اقســام
تعدیلهــا را صــورت داده ،بــدون اینکــه
روح اصلی و ذات داســتان گم شــود و هیچ
اثــری از کاپرفیلــد واقعــی در دل داســتان
نمانــد .ایانوچــی کــه از بهــار ســال 2018
قرارداد ســاختن این فیلم را با کمپانیهای
ســازنده و توزیعکننده آن (شامل فیلمفور،
ســرچ الیــت و الیونزگیــت) منعقــد کــرد،
تصویربــرداری آن را بــا همــت زاک
نیکولســون ،فیلمبــردار مجــرب بریتانیایی
از ژوئــن  2018در شــهرهای نورفولــک و
ســافولک شــروع و در مــاه آگوســت ایــن
ســال تمام کرد و ســازندگان فیلم ســری به
شــهرهایهال ،بری سنت ادموندز و کینگ
لیــن هم زدنــد که سرســبزی و زیبایــی آنها
زبانزد همگان است.
ëëنمایشفیلمدرمهددیکنز
ایــن فیلــم پــس از پشــت ســر گذاشــتن
کارهــای فنــی و تکمیلــیاش ســرانجام در
جشــنوارههای بینالمللــی و معتبــر تورنتــو
و لندن در ســپتامبر و اکتبــر  2019به نمایش
درآمد و اکران عمومیاش در بریتانیا ،کشور
محــل روی دادن اتفاقــات داســتان و مهــد
چارلــز دیکنــز از  10بهمن  1398آغاز شــد و
دو مــاه هم به طــول انجامید ولــی اکران آن
در امریــکای شــمالی و برخــی نقــاط دیگــر
اروپــای غربی کــه قرار بــود از  22اســفند 98
شــکل گیرد ،به ســبب تبعات مهلک اشاعه
بیمــاری ویــروس کرونــا در ســطح جهان به
آیندهای دورتر موکول شد که به نظر میرسد
شهریورماه امسال باشد.
ëëبدوناسارتهایزمانی
بــا ایــن همــه دیــده شــدن فیلــم در بریتانیا
و در جشــنوارههای مــورد بحــث دیــدگاه و
برداشــتهای الزم از آن را بــه دســت اهالی
رســانهها و ســایتهای هنــری داده تــا آن را
نقــد و تحلیل کنند و چیزهایــی را در تمجید
یا انتقــاد از آن بنگارند .روتن توماتوز ،یکی از
معتبرترین ســایتها در میــان نقدکنندگان
بــوده کــه نوشــته اســت« :شــکی نیســت که
نســخه تــازه کاپرفیلــد چهــرهای مدرنتــر و
جدیدتر را به این داستان کالسیک میبخشد
و چیزهایــی را در آن عیــان میســازد کــه یــا
اصالً در داســتان اصلــی نبودهاند یــا اگر هم
بودهاند ،به دالیلی در گذشته و در نسخههای
قبلــی تجلــی نیافته بودنــد .البتــه مجبور به
اعتراف به این واقعیت هســتیم که داســتان
دیکنــز چنان غنی و پر نکته و سرشــار از انواع
بداعتها اســت که در هیــچ قالب زمانیای
اســیر نمیشــود و به درد نسلها و عصرهای
مختلــف و همــه دورهها میخــورد و یک اثر
هنری بدون زمان است و شاید به هیچ یک از
تغییراتی که گروه سازندگان این فیلم جدید
به وجود آوردهاند ،نیازمند نبوده باشد».
* منبعSight and Sound :

از کارهای شرق آسیایی تا «مأموریت غیرممکن»7

فیلمهایی که در افق گم شدند

که میدانند چیست اما برای کشف و لمس آنها مشکل دارند و سدهای
آشکار و پنهان مقابل آنها بسیارند .دیویدسون کوشیده است برای حل
مشکل فوق و کامالً شبیه نشدن موضوع این فیلم به سایر کارهای جاد
آپاتو حداکثر تالش خود را صورت دهد و شــاید موفق هم بوده باشــد
زیرا با همت وی کاراکتر اسکات کارلین جدیتر و تلختر از چیزی نشان
میدهد که در فیلمهای « »Knocked Upو «مجرد 40ساله» مشاهده
شــده بــود و ســت روگن و اســتیو کارل کــه ایفاگر نقشهــای اصلی آن
فیلمها بودند ،در قیاس با پیت دیویدســون مالیمتر و شــوختر بودند
و خبــری از حقایــق تلخی که در «جزیره اســتیتن» قابل رؤیت اســت،
در آن فیلمهــا نبــود .در فیلمــی که آتشنشــانها حــرف اول را در آن
میزنند ،فرد دیگری از این حرفه نیز با بازی اســتیو بوسکمی کهنهکار
وارد متن اتفاقات میشــود و اسکات کارلین برای حل مشکالت و رفع
تنهایی خود به وی رجوع میکند و در چنین ساعات و دقایقی اسکات
فکر میکند که به پدرش روی آورده زیرا عادات و رفتار این آتشنشان
به پدر مرحوم وی بسیار شبیه است.
ëëو یک افسوس...
مجموعــه ایــن اتفاقــات از «پادشــاه جزیــره اســتیتن» فیلــم قابل
اعتنایی ســاخته اســت و اگر کمبود و افسوســی وجود داشــته باشد،
صرفنظر از برخی حفرهها و عیبها در بطن داستان این نکته است
که فیلم به ســبب استمرار مشــکالت و محدودیتهای برخاسته از
بسط کرونا نه بهصورت اکران وسیع بلکه در قالب ( VODسفارش
ویدئویــی) یا ( Streamingدانلــود روی برخی ســایتها) در اختیار
مــردم در غرب گذاشــته شــده و درنتیجه بینندگان آن بســیار کمتر
از چیــزی بودهانــد که در صورت اکران گســترده در ســطح امریکای
شمالی و سایر نقاط دنیا میتوانستند باشند.
* منبعPeople Magazine :

ëëژانگ کی و تغییر یک سناریو
دیگر فیلم شــاخص شــرق آســیایی گمشده
در آیندهای نامعلوم کار جدید جیاژانگ کی
یکی از بهترینهای نســل جدید سینماگران
چین اســت .نــام ایــن فیلم اعالم نشــده اما
قرار بود از اواخر اردیبهشــت در چین مقابل
دوربین برود که طبعاً از خیر آن هم گذشتند
و حتی رهایی محسوس این کشور از بیماری
کرونــا که ابتدا آذرماه ســال پیــش در همین
نقطــه از جهــان ظهــور کــرده بــود ،تکلیــف
ایــن فیلم و زمــان جدید تولیــد و تهیه آن را
مشــخص نســاخته اســت .جیاژانــگ کی در
مصاحبــهای متذکر شــده کــه شــرایط دائماً
در حــال تغییــر در جهــان ،شــاید او را وادارد
کــه تغییراتی محســوس را در ســناریو و متن
داستان فیلمش بدهد تا بیشتر به روز باشد.
ëëتعویق پنج تا شش ماهه
یــک فیلم دیگر شــرق آســیایی که بســاطش
برچیــده و دچــار بالتکلیفی شــده« ،عملیات
نجــات قطبی» بــا بازی دانی یــن هنگ کنگی
در نقــش اصلی اســت کــه بیشــتر حالت یک
محصول مشترک دارد زیرا چند کشور اروپایی
و امریکا در تهیه بودجه ســاخت آن مشارکت
کردهانــد .تهیهکننــدگان این فیلــم میگویند:
فیلمبــرداری و ســایر کارهــای تولیــدی فیلــم
زودتــر از دســامبر  2020و ژانویــه  2021آغــاز
نخواهد شد و این یعنی پنج تا شش ماه بعد.

ëëتوقــف و آغــاز مجــدد مأموریــت جدیــد
تام کروز
امــا در جهــان غــرب و در میــان اســتودیوهای
تهیهکننده فیلمهای پرهزینه و بزرگ و دارای
هنرپیشــههای معروف نیز توقفهایــی از این
دست و توأم با ابهام و نامشخص بودن شرایط
کامالً جاری و مرســوم بــوده و آثار مطرحی به
ســبب آســیبهای وارده بر اثر کرونا و با هدف
جلوگیری از آن برچیده شدهاند و به طور دقیق
مشــخص نیســت کــه کــی بازگشــایی خواهند
شــد .یکــی از مطرحترین آنها قســمت هفتم
ســری فیلمهای جنایی -پلیســی و جاسوسی
«مأموریت غیرممکن» است که از یک سریال
تلویزیونــی موفــق اواخــر دهــه  1960و اوایــل
دهــه  1970امریــکا با همیــن نام الهــام گرفته
شــده و بــا اینکه ســازندگان این ســری فیلمها
بتدریج و طی ســالها تفاوتهای زیــادی را با
بافــت و قصــه و آدمهای آن مجموعــه اتخاذ
و اجــرا کردهانــد امــا برخــی رویکردهــا و الاقل
موســیقی متن فیلم (که کار اللوشــفرین فقید
اســت) یادآور آن سریال و نامش تداعیکننده
هیجان نابی اســت کــه آن مجموعه میآفرید
و فیلمهای ســینمایی ساخته شــده از روی آن
تقریبــاً یــک ربع قــرن اخیــر میــزان آن را چند
برابــر افزایــش دادهانــد .فیلم نخســت از این
فرانچیــز را فیلمســاز بزرگــی همچــون برایان
دی پالما در ســال  1996ســاخت و با هدایت و

Indiewire

پیت دیویدسون (وسط) و بزرگساالن و بچههای دور و برش از انواع گرفتاری ها
و بیماری ها در جزیره غیرواقعی استیتن رنج میبرند

در ادامه روند به تعویق افتادن فیلمهای متعددی که کار ساختشــان
قبل از جوالن کرونا شروع شده بود و پس از اوجگیری این بلیه تا اطالع
گزارش هفته ثانوی برچیده شدند ،شماری از کارهای مدرن و خبرساز شرق آسیایی و
حتی قسمت هفتم فرانچیز بســیار سودساز و 24ساله «مأموریت غیر ممکن» به آینده ارجاع
شــده و به سبب مشخص نبودن زمان ادامه تولیدشــان به گونهای در افق پیش رو گم شدهاند.
در ماههای اخیر آثار پرتعدادی از ســینماگران پیشــرو شرق آســیایی دچار توقف شده و کارشان
را پایان دادهاند بدون اینکه بگویند تاریخ ازســرگیری فعالیتشان کی خواهد بود .یکی از آنها
فیلمی اســت بهنام «شکوفهها» که آن را وونگ کاروای سینماگر موج نو و تحسین شده هنگ
کنگی در دست تهیه دارد .کارهای پیش تولید این فیلم انجام شده و قرار بود تصویربرداری آن
اردیبهشت ماه در شهر شــانگهای چین صورت پذیرد اما طوفان کرونا امان نداد و بساط آنها را
برچید و استودیوی تولیدکننده این فیلم هنوز اعالم نکرده چه تاریخ جدیدی را برای ازسرگیری
فعالیتشدرارتباطبااینفیلمتعیینکردهاست.
مدیریــت او کاراکترها و روح و حال آن ســریال
تــا حــد زیــادی حفظ شــد امــا بعــداً کــه کار از
دســت دی پالمــا خــارج گشــت و او اشــتیاقی
بــه ادامه حضور در این ســری فیلمهــا از خود
بــروز نداد ،حاکمیت تام کروز ســتاره نخســت
و شــخصیت اول این داستانها که اتان هانت
نامیده میشــود ،بر فیلمهای بعدی بیشــتر و
بیشتر شد بهطوری که خود وی برای فیلمهای
دوم به بعد و بخصوص قســمتهای چهارم

تام هنکس(وسط) در میان الویس پریسلی(راست)
و مدیر برنامههای الویس (چپ) که هنکس نقش وی
را در فیلم ایفا می کند

تــا ششــم کارگــردان تعیین میکــرد و به همه
کاره این فرانچیز تبدیل شــد و بخش عظیمی
از هزینه تولید آنها را هم پرداخت کرده اســت
و فیلمها به همیــن دلیل تک محوری و کامالً
متمرکز بر خود او شدهاند و آرتیست بازیهای
او به حدی رســیده که حتی کاراکتر جیمز باند
با همه افســانههای ساخته شــده پیرامون وی
و صحنههــای چشــمگیر فیلمهایــش بــا اتان

تام کروز(وسط) و یارانش مأموریت سخت و تازه خود را با تأخیری طوالنی که مرتبط با بیماری کرونا است  ،انجام خواهند داد

هانت خلق شده توســط کروز در دو دهه اخیر
برابری نکرده اســت .سردمدار قسمت هفتم
این سری فیلمها نیز تام کروز است و در حالی
که کارها آغاز شده و فیلمبرداری سکانسهای
اولیــه در شــهر ونیز ایتالیــا در اواخــر فروردین
جریان داشــت ،کشتارهای وســیع کرونایی در
این کشور ســازندگان فیلم را فراری داد و کروز
هم رفت و پشــت سرش را نگاه هم نکرد ولی
گفتــه میشــود که فیلمبــرداری قســمتهای
باقی مانده بتازگی آغاز شــده و شــاید در اواخر
مردادماه پایان گیرد .پخش فیلم هم به اوایل
آذرماه سال بعد موکول شده است.
ëëاعتبار ماندگار تام هنکس حتی در ایام بیماری
دیگر فیلمی که سرنوشــت نامعلومی در چهار
پنج ماه اخیر داشــته و اخبــار جدید دال بر آغاز
مجــدد روند تولید آن اســت ،کاری اســت که به
زندگی و دستاوردهای الویس پریسلی خواننده
پاپ فقید امریکایی میپردازد و زندگی خبرساز
و پرحاشــیه وی را کــه بــا ســکته قلبــی و مــرگ
او در ســال  1977پایــان گرفــت ،بــه تصویــر
میکشــد .دلیل توقــف  90روزه در فیلمبرداری
و کامــل شــدن ایــن اثر ســینمایی ابتــای یکی
از هنرپیشــههای اصلــی آن یعنــی تام هنکس
معــروف به بیمــاری کرونا بود که ســر و صدای
زیادی را هم به راه انداخت و با اینکه استودیوی
قدیمــی و معتبر بــرادران وارنر کــه تولیدکننده
این فیلم اســت ،میتوانســت با حذف هنکس

و جانشینســازی برای او کارها را به پیش راند،
از این کار پرهیز کرد و صبر و مدارا را در دســتور
کارش قرار داد تا هنکس  64ساله بهبود یابد و
به عرصه تهیه این فیلم بازگردد .این شکیبایی
نشــان میدهد هنکــس حتی  40و اندی ســال
پس از مطرح شــدن اولیهاش در هنر ســینما و
در حالــی که در مرز پیری حرکت میکند ،هنوز
مهــرهای حســاس و کلیــدی در پروســه تولیــد
فیلمهــای عمــده هالیــوود به حســاب میآید
و بــرای حفظ او تــن به انواع ضررهــای مالی و
معنــوی و تأخیرهــا میدهند ،البتــه وارنر بعد
توجوی
از روشــدن بیمــاری هنکــس به جســ 
دقیــق در میان افراد وابســته به وی و همکاران
و همراهــان او در صحنههــای تولید «الویس»
پرداخــت و از آنهــا آزمایشهــای مجزایــی
گرفت تا اگر آلوده و آنها هم بیمار شده باشند،
فکری بــرای آنان کند اما تکلیف این مســأله و
نتایج نهایی این پیگرد بهداشــتی هرگز اعالم
نشــد .به گزارش مطبوعات اســترالیا ،هنکس
و همسرش ریتا ویلســون در روزها و هفتههای
منتهی به آشکار شدن بیماریشــان ،دائماً در
تــاالر نمایش مرکزی شــهر ســیدنی (معروف
به «ســیدنی اپرا هــاوس») مشــغول تمرین و
اجرای برنامه بودند و با افراد و همکاران زیادی
تمــاس داشــتند و بعید بــود کــه در آن روند به
اشخاص دیگری لطمه نزده باشند.
* منبعDaily mail:

