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منتقدان دنیا به بهانه اکران «عرصه فردا» بررسی کردند:
آیا دوران تام کروز تمام شده است؟

آخرینبازماندهدایناسورها

گروهی از منتقدان برجسته سینما در روزنام
هها و رسانههای مختلف جهان ،به بهانه اکران فیلم جدید تام کروز
نظرهای خود را بیان کردهاند .این نظرها گاه به طرفداری از تام کروز
م 
یپردازند و گاه او را برای ایفای نقشهای قهرمانانه ای 
نچنینی مناسب نمیدانند و معتقدند دوران او به پایان
رسیده است .هر فیلم جدیدی که این روزها از تام کروز بیرون میآید،
ب
الفاصله
نظر
تحل
یلگران
و
م
نتقدان
فیلم
را به خود جلب میکند تا ببینند این بار آخرین کار او چه معنا و م
فهومی در جایگاهش دارد .در مورد «عرصه فردا» ،فیلمی علمی-تخیلی
و
جنگی
که
در
نوع
خود
ب
سیاری آن را با
فیلمهای «نجات سرباز رایان» و «روز گراندهاگ» به خاطر یادآوری
«روز دی »D-Day ،هم مقایسه میکنند (درست یا اشتباه ،بسته به
نظر
م
نتقدان
است) موضوعات جالبی
مطرح است .تام کروز نقش یک فرمانده ارتش را بازی میکند که تنها
کارش نجات مردم از دست بیگانههایی است که به زمین حمله کردهاند،
اما هنگامی که فرمانده ارشد (برندان
گل
یسون)
به
او
دستور میدهد که جبهه دفاع را رها کرده و به خط
مقدم
جنگ
ب
رود-که
ما
را
به
یاد
«روز
دی»،
در
جنگ
جهانی
دوم
م
یاندازد که
نیروهای متفقین در نرماندی پیاده شدند تا نازیها
را به عقب برانند-در آنجا اتفاقهای جالبی برایش رخ میدهد .او به
یکباره خود را در ساحل فرانسه مییابد و شکستهایی کابوسبار
را به طرزی عجیب از بیگانگان دریافت میکند.
چندین بار میمیرد اما باز ،از روز قبل زنده میشود و به جنگ ادامه می
دهد .گیر افتادن در این چرخه زمانی ،مصیبتبارترین زمانها را برای
او بهوجود میآورد .با هر بار مردن ،در همان مکان
دوباره زنده میشود ،همان وقایع برایش اتفاق میافتد و همان جریان
دوباره و چند باره برایش تکرار میشود و این باعث میشود از قسمت
فرماندهی ،او را متهم کنند
که شکستها همه به گردن اوست .اما آهسته آهسته خودش را می
یابد و یاد میگیرد که چگونه زنده بماند و چگونه جنگ را پیروز شود.

فیلم ،توسط «داگ لیمان» بر اساس رمانی به نام «همه چیزی
که تو نیاز داری ،کشتن است» نوشته «هیروشی ساکورازاکا»،
نویســنده ژاپنی در سال  2004ساخته شــده است .تم اصلی
داستان برگرفته از فیلم کمدی «روز گراندهاگ» به کارگردانی
هارولد رامیس ( )1993است که در آنجا نیز بیل مورای روزهای
تکراری را تجربــه میکند و در نهایت تبدیل به یک انســان از
خودبیخود میشود .در «عرصه فردا» ،امیلی بالنت نقش یک
قهرمان سردمزاج و حسابگر جنگ را بازی میکند که تا حدودی
میداند چه بر سر تام کروز میآید و بیل پاکستون هم نقش یک
پسر را بازی میکند که در گیرافتادن کروز در این ساحل مسئول
است .اما «عرصه فردا» واقعاً چه معنایی برای تام کروز و حرفه او
دارد و آیا سایر بازیگران زیر سایه او پنهان میمانند؟
کریس ناشــاواتی از منتقدان روزنامهEntertainment

Weeklyمیگوید« :تام کروز میخواهد به ما نشــان دهد که
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پوراحمد فیلم ماندگار «شب یلدا» را در سال  1380و درست بعد از موفقیت در ساخت «خواهران غریب» ساخت .او در این فیلم با بازی محمدرضا فروتن ،داستان مرد جوانی به
نام حامد را روایت میکند که بر خالف میلش ،همسر و فرزندش را روانه خارج از کشور میکند .همسرش تلفنی به او اطالع میدهد که برای گرفتن اقامت باید از او طالق بگیرد و
به عقد شخص دیگری به نام شریفی دربیاید...

این عقیدهاند ،من معتقدم «عرصه فردا» میتواند پهلو به پهلوی
سایر کارهای او ،از بهترینهای تام کروز باشد».

چرا او هنوز به عنوان یک ستاره سینما اهمیت دارد .او یکی از
آخرین بازماندگان گونههای دایناسورهاست که یکبار به عنوان
سردسته آنان قرار گرفته است .خواه ما تالشهای گذشته او را در
نقشهای اول دوست داشته باشیم یا فقط تحمل کنیم ،او هرگز
کمتر از آنچه تالش کرده ،ارائه نداده است .او همچنان با این
نقش نشان میدهد که میتواند قابلیتهای خود را به عنوان یک
بازیگر نقش اول ثابت کند .چنانکه بسیاری از منتقدان نیز بر

تای بور از « :Boston Globeامیلی بالنت شانس این را یافته
تا در این فیلم به عنوان ریتا ،بدرخشد .شاید در فیلم ،چنین به
نظر برسد که نقش او وابســته به چرخه زمانیای است که تام
کروز در آن گرفتار آمده و نقش او با این واقعه تعریف میشود اما
این واقعاً جفا در حق اوست .او به نوعی مکمل نقش کروز است
و شاید بدون بازی عالی او ،فیلم بسیار ضعیف از آب در میآمد و
انتقادهای تند و تیزی هم بر تام کروز وارد میشد .شاید بسیاری
بگویند که این فیلم با نام تام کروز گره خورده است ،اما «عرصه
فردا» فمینیستترین فیلم سال است ،آن هم بهخاطر درخشش
امیلی بالنت».

جاستین چانگ از « :Varietyجذابیت اصلی عرصه فردا به
خاطر تلفیق یکپارچه و منسجم ستاره ،ساخت و تدوین است.
حرکت ماهرانه ،طراحی زیرکانه و حس شــوخطبعی آن ،تمام
مشکالت و دردسرهایی را که در جریان فیلم به وجود میآورد،
مثل گیر افتادن در آن چرخه زمانی را برای بیننده ساده فهم و
جذاب میکند».
آن هورنادای از « :Washington postنویســندگان فیلم،
داســتان خود را در یک روایت مختصر و مفرح بیان میکنند:
انتقال چیزی که قطعاً باید یک مبــارزه ماللآور غیرقابل باور،
برای قهرمان ما به طرزی استادانه باشد ،همچنین پر از تحرک
و دیدن تجربه مکرر .عالوه بر این ،عرصه فردا فیلمی است که به
صورت کنایهوار به شما یاد میدهد ،چگونه فیلم را تماشا کنید».
مانگوال دارگیس از « :New York Timesلیمان با کمک تبحر
و کار بسیار عالی تدوینگر خود ،جیمز هربرت ،به طرز ماهرانهای
تکرار بیپایان را در فیلم بــدون اینکه خود فیلم را تکراری کند،
نمایش میدهد و باعث میشــود بیننده با تمام وجود ،این تکرار
عجیب را درک کند .در اغلب مواقع هم به طور گیجکنندهای تعقیب
هر ســکانس را قطع میکند و در این مدت ،فرمانده کیج سعی
میکند ارتباط خود را با واقعیت حفظ کند .این هنر لیمان است».
تاد مک کارتی از « :Hollywood Reporterپس از شروعی
امیدوارکننده ،عرصه فردا تبدیل به یک سیر عادی و استفاده از
جلوههای ویژه میشود و داستان یکنواختی را که نیروهای خیر
باید نیروهای شر و بیگانگان را از بین ببرند ،روایت میکند .هیچ
نکته منحصر به فردی در این فیلم وجود ندارد که بتوان آن را از
سایر فیلمهای اینچنینی تمییز داد».

کوتاه از چهار گوش ه دنیا

کارگــردان فیلم «مــرد مورچــهای» باالخره
انتخابشد
«پیتون رید» باالخره پس از کش و قوسهای
بسیار ،پروژه جدید مارول را برعهده گرفت.
برای چندین ماه ،پس از اعالم کنارهگیری ادگار
رایــت از کارگردانی این فیلم ،کســی حاضر
به ساخت «مرد مورچهای» نمیشد تا اینکه
باالخره این کارگردان امریکایی مسئولیت آن
را تقبل کرد .مارول همچنیــن اعالم کرده که
مسئولیت تبدیل داستان به فیلمنامه نیز بر
عهده آدام مک کی است .هنوز تصمیمی راجع
به بازیگران این فیلم گرفته نشــده اســت.
«مرد مورچهای» قرار اســت برای تابســتان
 2015آماده اکران شود.

کارل بوهم درگذشت
کارلهاینز بوهم که بیشــتر با نام کارل بوهم شــناخته
میشــود ،بازیگــر اتریشــی و فعــال حقــوق بشــر
در 86ســالگی درگذشــت .مــرگ او به خاطــر بیماری
آلزایمر تشخیص داده شده است .وی در سال 1981
مؤسسهای به نام «مردم برای مردم» را برای کمک به
مردم فقیر اتیوپی تأســیس کرد و بــه خاطر کمکهای
بیدریغــش در ســال  2003شــهروندی افتخــاری
اتیوپی نیز به او اعطا شــد .بوهم به خطر بازیاش در
فیلــم  peeping tomبــه کارگردانی مایــکل پاول در
سال  1960مشهور اســت .وی همچنین بازیگر فیلم
 sissiبود .او مدتها بــا کارگردان فقید ســینما ورنر
فاسبیندر که در سال  1981در 37سالگی فوت کرد،
کار کرده است.

کارتونیست مشــهور دوباره به عرصه هنر
باز میگردد
بیل واترسون سازنده کارتون بسیار جذاب
«کالوین و هابز» که مدتی بود بازنشستگی
خود را اعالم کرده بود به طرز غیر منتظرهای
با بازگشــت خــود عالقهمندان ایــن هنر را
شــگفتزده کرد .خبــر کار جدیــد او تحت
عنــوان «مرواریدهــا» چنــد روز پیش در
روزنامهها پخش شد و همه را غافلگیر کرد.
کارتون «کالوین و هابز» داســتان کالوین و
دوســت صمیمی و همیشــه همراه او هابز،
یک ببر بازیگوش است که ماجراهای جالب
و خندهداری را رقم میزننــد .این کارتون
مدتها طرفــداران بســیاری در سراســر
جهان داشت.

جین فوندا جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد
جین فوندا ،بازیگر ،نویسنده ،فعال سیاسی و دختر بازیگر
فقید ســینما ،هنری فوندا ،در شــب پنجشــنبه ،از طرف
مؤسســه فیلم امریکا ،جایزه یک عمر دســتاورد هنری را
دریافت کرد .این در حالی است که بســیاری از بازیگران
مطرح دیگر هالیوود نیز از جمله مایــکل داگالس و مریل
استریپ ،در این مراسم حضور داشتند .مایکل داگالس
که در سال 2009این جایزه را دریافت کرده بود ،در مورد
او گفت« :من فهمیدم که جین نه تنها یک بازیگر است بلکه
فردی است که در کنار آن بسیاری کارهای دیگر هم انجام
میدهد .او یک بازیگر ،یک مادر ،یک ورزشکار ،یک فعال
سیاسی و یک فعال حقوق بشر است .این سؤال برای من
بهوجود آمده است که او واقعا ًکیست؟ این ویژگیهاست
کهفونداراازهمهمتمایزمیکند».جینفوندادرفیلمهایی
چون کت بالو ( )1965و جولیا ( )1977بازی کرده است.

«خیابان 22جامپ»
حماقت در حد اعال

دو پلیس« ،جنکو» و «اشمیت» بالهت و حماقت را به آخرین
حد خود میرسانند و بیننده را آنقدر میخندانند که از خنده
خود خجالت بکشند .خیابان  22جامپ ،دنباله فیلم خیابان
 21جامپ است که در سال  2011ساخته شد .کارگردانان
آن «فیل لورد» و «کریستوفر میلر» و فیلمنامه آن از «اورن
اوزیل» و «رادنی راتمن» اســت که بر پایه داستانی نوشته
«جونا هیل» و «باکال» ساخته شــده است .فیلم به بیننده
یک لذت آرامشبخش میدهد و در تمام طول داستان بسیار
سرگرمکننده است .در واقع این فیلمی است که تماشاچی را به
خاطر خنداندن زیاد دچار احساس گناه میکند .گاهی اوقات
در فیلم صحنههایی اســت که ابله بودن دیوانهوار یک نفر را
ملموس میکند.
«جونا هیل» و «چنینــگ تیتوم» در نقش «اشــمیت» و
«جنکو» ،دو مرد بالغ هســتند که پــس از گذراندن دوران
جوانی ،حاال تبدیل به دو افسر پلیس شدهاند و در یک عملیات
مخفیانه ،دانشآمــوزان نوجوان را ســؤالپیچ میکنند تا
معاملهگران مواد مخدر را شناسایی کنند.
قســمت اول این فیلم را که در واقع با این قسمت تبدیل به
یک سهگانه شده ،در اواخر دهه  80و اوایل  90جانی دپ در
یک برنامه تلویزیونی بازی کرده است .چنانکه خود «جونا
هیل» هم در دوران جوانی بسیار به آن عالقهمند بوده است.
آن فیلم کاری بود که هم برای بچهها و هم برای بزرگساالن
ساخته شــده بود که حالتی طنزآمیز داشت .حاال «جنکو»
و «اشمیت» برگشــتهاند و ایده آن از آنجاست که این دو از
دانشگاه فارغالتحصیل شــده و پس از آن ،دوباره برای انجام
مأموریتی بازگشتهاند .آنها باید بین دانشآموزان نفوذ کنند و
با تحقیق و تفحص ،موادفروشان را پیدا کنند .افسر مافوق آنان،
رئیس هاردی ،فردی است بسیار خسته که اهمیتی نمیدهد
آنها چهکار میکنند و همین بیقیدی و عدم نظارت او باعث
میشود این دو افســر وظایف خود را بدون توجه به او انجام
دهند .همچنین در موردی دیگــر که آنها پیگیر پروندهای
هستند که ریشههای معامله مواد را در کلیسا مییابند ،گزارش
آنها به افسر مسئول خود ،کاپیتان دیکسون ،با بیتوجهی
مواجه میشود .این افســر نیز فردی الابالی و مسخره است
که با گروه خود فقط به تفریح میپــردازد و کاری به وظایف
ندارد .بسیاری از فیلمها برای نقد از نیروهای پلیس و افسران
فاســد آن از درامهای رازآلود و
دردناک اســتفاده میکنند ،اما
خیابان 22جامپ با لحنی طنز
اما نیشدار و تلــخ این معضل
اجتماعی عدم نظارت و فســاد
نیروهــای پلیس را بــه تصویر
میکشــد .در کــش و قــوس
داستان با غرق شدن «جنکو»
و «اشمیت» در کارهای ابلهانه
در دبیرستان ،رابطه آنها رو به
خراب شدن میرود و دائماً با هم
در حال دعوا هستند .به نوعی این
رفتارهای آنان ناخودآگاه ما را به
یاد همکاریهای دین مارتین و جری لوییس میاندازد .واقعاً
رقابت زیادی بین آن دو برای نمایش حماقت بیشتر وجود دارد
این حماقت و بذلهگویی در صحنهای که آنها وارد یک اتاق
خوابگاه دانشآموزی میشوند و با پسرهای دوقلو سر گفنگو را
باز میکنند به اوج خود میرسد .درحین فیلم آنها در مییابند
که حتی در مدرسههای جدید هم فساد بسیار بیشتر از دورانی
است که آنها به مدرسه میرفتند ،چه برسد در جامعه.

نمایی از فیلم خیابان 22جامپ

میک السال از « :San Fransisco Chronicleتام کروز هرگز
یک بازیگر به روز و طبق مد امروزی نخواهد بود ،او کام ً
ال فاقد
ویژگیهایی اســت که باید در فرهنگ مدرن داشته باشد ،این
دلیلی است که برخی ممکن است او را به خاطر بازی در چنین
فیلمهای امروزی مســخره کنند ،اما خود او خوب میداند که
کسی بهتر از او نخواهد توانست نقش قهرمانهای غیر پیچیده را
بازی کند ».مات زولر سیتز از سایت راجر ایبرت« :فرمانده کیج
(تام کروز) در ابتدا عملیات را بسیار بد آغاز میکند و دائماً با خود
میگوید تالش او راه به جایی نخواهد برد ،اما با پیش رفتن فیلم و
ایجاد حوادث عجیب و غریب برای او ،خودش را پیدا میکند و به
عنوان یک سرباز وظیفهشناس و تالشگر ،یاد میگیرد که چگونه
با مشکالت پیش آمده برخورد کند و نهایتاً بر همه آنها فائق
میآید .ما در پایان فیلم مردی را نمیبینیم که در ابتدا تماشا
کردیم ».ریچارد روپر از « :Shicago Sun Timesتام کروز در
این فیلم بسیار جذاب است ،درست همان چیزی که او نیاز دارد،
بهاندازه کافی متحرک ،درست همان چیزی که برای کمدی
مناسب است ،بهاندازه ،فیزیکی و پر جنب و جوش است ،همان
ویژگیای که برای اکشن نیاز است و همیشه اثرگذار که
باعث میشود لحظهها را برای ما خاطرهانگیز کند ،مثل
کالرگ گیبل در چند نسل قبل .کروز ،ستاره بودن
خودش را برای سه دهه حفظ کرده است .درست
است که به ندرت فیلم درجه باال داشته است
اما به ندرت هم ســقوط کرده است .او
همیشه در سطح اول سینما
بوده است».

ایگناتی ویشنوتسکی از « :A.V Clubعرصه فردا ،استعاره و
مجازی از حرفه تام کروز است .هیچکس نمیتواند این بازیگر
را متوقف کند .او همواره ادامه میدهــد .او یکی از بزرگترین
ستارگان سینما باقی میماند و آن هم به دلیل همین پشتکار و
ادامه دادن اوست».

فیلم روز

خبرروز

برگزاری نمایشگاه جنگ جهانی دوم در بوستون

چون جرقههای آتش...

نم
ایشگاه جنگ جهانی دوم در کلوب گرولیر ،موزه جنگ جهانی دوم ،در
ب
وستون
برقرار
شده است .تعدادی عک 
س و منابع تصویری خاطرهانگیز از آن
دوران،
توسط
کنت
رندل
ا
نتخاب شده و برای حفظ یاد و خاطره جنگ جهانی
دوم و مشقتهای آن به معرض دید عموم گذاشته شده است.
«زمانی ن
خست وزیر انگلیس ،دیوید لوید جورج ،در دوران بعد از جنگ جهانی
اول و به
تاریخ
1
دسامبر
1933
نام
ه
ای
احترا
م
آمیز
با این مقدمه برای هیتلر
نو
شــت:
«به
صدر
اعظم
هیتلر،
با
تقدیم
احترام
به
خاطر
ذکاوت و شجاعت
ای
شان»....
پس از چند سال ما نتیجه این تقدیم احترام را با دشواریها ،قتلها،
خونریز
ی
ها
و
ویران
ی
ها مشاهده کردیم .دورانی که همه درآن زجرها کشیدند
و خون د
لها خوردند .امروز ما با زنده نگاهداشــتن یاد و خاطره آن دوران،
هولناک
ترین
واقعه
قرن
را
گرامی
م
ی
داریم و رنجهای آن عصر را سرلوحه افکار
و اعمال
خود
قرار
داده
و
از
پیش
آمدن
دوباره
حوادث ای 
نچنینی جلوگیری
م
ی
کنیم».
ای
ن
ها
بخشی
از
سخن
ا
نی
بود
که
در
اف
تتاحیه
ایننمایشگاهگفتهشد.
با
هفت
ادمین
سالگرد
«روز
دی»
و
به
خاطر
پ
یروزی
نور
ماندی،
این نمایشگاه،
عک
س
ها،
پو
سترها،روزنامههاونامههاییراازچگونگیزندگیهرروزهمبارزان
و
سربازان و ارتباطات آنها در طول جنگ به نمایش گذاشته است .در واقع
روز
شــمار
جنگ
جهانی
با
اخبار و تصاویری از رهبران گرفته تا سربازان در
این نم
ایشگاه گنجانده شده است .حرفهای هیتلر ،واکنشهای چرچیل،
ا
قدامات
روزولت
و
اعمال
ا
ستالین
همه
و
همه
به
صورت خاطرات جمعآوری
شده
و
به
خاطر
بزرگ
داشت
کسانی
که
در
این
جنگ
خان
مانسوز کشته شدند
و هرگز به
خان ههایشان برنگشتند ،به صورت تصویر یادآوری شده است .یکی
از اهداف ب
رقراری
این نمایشگاه مرور خاطرات جنگ به صورت سریع و انجام
کاری م
تفاوت
در
راستای
اخطار به خاطر کشتارهای جنگ و ترغیب مردم
سراسر
دنیا
به
گ
سترش
صلح
در
جهان است .برگزارکنندگان معتقدند قدرت
تصاویر
و
نشان
دادن
نوشت
ه
هایی
از
قبیل
نام
هها و روزنامهها ،بسیار بیشتر از
سخنران
یهایی است که هر روزه بسیاری از سیاستمداران انجام میدهند
اما خ
ودشان
تناز
ع
ها
را
ا
فزایش
م
ی
دهند.
آنان
بر
این
عقید
ه
اند که استفاده از
عکس
و
تصویر و دیدن واقعیتها به چشم خود بینندگان و بهخصوص نسل
جدید،
کمک بیشتری به حفظ این حافظه تاریخی خواهد کرد .وقتی مردم با
چشم
شان
فجایع
جنگ
ر
ا
درککنند،
بیشترتحتتأثیرقرارخواهندگرفتتا
اینکه کسی بخواهد دائماً با سخنان و
روایتهای ضد و نقیض ،آنها را با این
امر آشنا کند .بنا بر این ایجاد چنین
نمایشگاههایی به نظر میرسد تأثیر
فوقالعاده بیشتری بر افراد داشته باشد
که از تصاویر عبرت بگیرند و در تالش
برای برقراری صلح باشــند تا اینکه
بخواهند به اختالفهــا دامن بزنند و
موجبات جنگ را فراهم کنند.

