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ددپول فلمی ساختار شکن

بود .هر چن�د تا االن رینولدز احتماال ب�ه خاطر حضور در
فاجعه فانوس سبز به خاطر ما سپرده شده ،اما سابقه او در
فلم های  Blade: Trinityو  R.I.P.Dباعث ش�ده بود تا
عده ای از عالقمندانش از او عاجزانه درخواست کنند دور
فلم هایی از این سبک را خط بکشد .اما رینولدز با ددپول
وجه دیگ�ری از هنر خود را به نمایش میگذارد .زبان بازی
ه�ای او در فلم کاملا به کاراکتر آن می آی�د و آن را باور
پذیر و زنده می کند ،تا جایی که بیننده ناخواس�ته نسبت
به سرنوشت وید ویلسون (کاراکتر فلم) حساس می شود.
نسخه ابتدایی فلمنامه کاراکتر های جهش یافته بیشتری
را داخ�ل فلم کرده بود ،اما در نهایت ش�اید تنها دو گروه
(کلوژرها و موجوداتی با نام عجیب با نام نگاسونیک تینیج
وارهد) وارد فلم می ش�وند .در مقایسه با سایر ابرقهرمانی
ها ،فلم از جلوه های ویژه به مراتب س�بک تری اس�تفاده
م�ی کند ،اما قطعا بخ�ش زیادی از همی�ن بودجه محدود
صرف این دو گروه کاراکتر جهش یافته فلم ش�ده اس�ت.
هیچ کدام از ش�خصیت های منفی فلم نه کامال س�یاه و نه

تاثیر گذار هس�تند ،این محدودیت ها ضرر چندانی را هم
متوجه ددپول نکرده اس�ت; اصوال ددپول از اون گونه فلم
هایی نیست که نیاز به شخصیت قوی و کاریزماتیک منفی
داشته باشد.
هیجان و بحث عالقمندان حول این فلم قابل درک اس�ت.
دلیل آینکه ددپول یک فلم متفاوت است .تنها قانونی که
فلم زیر بار آن می رود این اس�ت که شخصیت مثبت باید
با ش�خصیت منفی بجنگد و نه با کسی دیگر .ددپول برای
موفقیت با یکی دو چالش مواجه اس�ت .اول اینکه ش�اید
م�اه فبروری بهترین زم�ان برای اکران ی�ک ابر قهرمانی
کمی�ک بوک�ی نباش�د و دوم درجه نمایش  Rفلم اس�ت
ک�ه قطعا طی�ف باالیی از مخاطبین این گون�ه فلم ها را از
تماشای آن باز می دارد.
اما ددپول به ش�کل غیر قابل باوری سرگردم کننده است
و همین نکته با کمک قدرت باالی تبلیغات دهان به دهان
فل�م را از همین حاال به یکی از برنده های بالمنازع س�ال
 ۲۰۱۶تبدیل می کند.

نقد و بررسی فلم ( Deadpoolددپول)
کارگردان Tim Miller :
نویسندگان Rob Liefeld, Fabian Nicieza :
بازیگران Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller :
منتقد :جیمز براردینلی  -امتیاز  8.8از 10
خالصه داس�تان  :فلم درباره وید ویلس�ون اس�ت .مامور
س�ابق نیرو های ویژه که به یک مزدور تبدیل شده کسی
که مورد یک آزمایش ش�رورانه قرار گرفت که به او قدرت
های ش�فا بخشی تسریع شده بخشید و شخصیت ددپول
را به وجود آورد .به همراه توانایی های جدید و حس شوخ
طبعی تاریک و مرموز خود ،ددپول به دنبال ش�کار مردی
است که تقریبا زندگی او را نابود کرده بود و…
ددپول فلمی ساختار شکن است .تا کنون هیچ فلم کمیک
پرخرجی آنق�در محتوای پر ریس�کی ارائه نداده اس�ت.
همچنی�ن ددپول یک�ی از معدود فلم های این ژانر اس�ت
که با درجه نمایش�ی ( Rمخصوص بزرگس�االن) به اکران
در م�ی آید .خدمت آن دس�ته از تماش�اگرانی که اعتقاد
دارند ژانر ابرقهرمانی کهنه و قابل پیش بینی ش�ده عرض
می کنم که ددپول همان قدر ش�وک به سیس�تم راج فلم
ه�ای ابرقهرمانی وارد می کند ،که چالش آب یخ به ش�ما.
بسیاری این انتقاد را به جریان جاری فلم های ابر قهرمانی
وارد می کنند که عموما بیش از اندازه تحت تاثیر موفقیت
ه�ای تجاری م�ارول قرار گرفت�ه و همگی ک�م و بیش از
عناصر تکراری و مش�خصی از فلم های مارول تقلید کرده
اند که نخ نما شده اند.
البته ش�رکت فاکس قرن بیستم هم استراتژی خاص خود
را برای فلم های ابر قهرمانی ساخت خود دارد که به دلیل
افتضاح «چهار ش�گفت انگیز» در ادامه به آن بی توجهی
ش�د .اما درباره مورد خاص ددپول باید سپاس�گزار باشیم
ک�ه کاراکتر فلم خود را در ظرف فاکس جای می دهد و نه
مارول .تصور آن هم غیرممکن اس�ت که مدیران محافظه
کار دیزنی اجازه خلق ش�خصیتی بی پ�روا مانند کاراکتر
فل�م دد پول را در یکی از فلم های مارولی خود می دادند.

در مقایس�ه با ددپول ،فلم نگهبانان کهکشان اثری مودب
و خودش بر و رو می باشد.
ددپول پاسخی است به نیاز آنانی که از ژانر سوپر قهرمانی
خسته شده اند .هیچ خط قرمزی در فلم وجود نداره و هر
چی�ز را که بتوان هجو کرد ،هجو ش�ده اس�ت .با تمام این
اوصاف و علیرغم انتقادات تند و تیز به این ژانر ،هنوز هم
ددپول پاسخ نیاز تماشاگر پاپکون خور خود را می دهد .با
تمام این احواالت فلم هنوز هم هس�ته مشخص هالیوودی
خود را دارد (هر چند که پیدا کردن آن س�خت است) .در
ابتدای فلم خود شخصیت راوی داستان به ما می گوید که
با فلمی عاش�قانه طرف هس�تیم و ددپول در در پایان این
جمل�ه را به ما ثابت می کند .هرچق�در هم که اکران های
خاص ش�ب والنتاین ممکن اس�ت خنده دار و مسخره به
نظر آید ،در پایان با رس�یدن به حرف راوی این نکته به ما
ثابت می ش�ود که ددپول هم در اصل خود را تحت عنوان
محصولی مخصوص همین ش�ب به ما عرضه کرده اس�ت.
داس�تان اورجین�ال فلم به صورت فلش ب�ک به گفته می
ش�ود .در زمان حال اما کاراکتر اصلی فل�م (با بازی رایان
رینولدز) ،که از قضا مش�کل کنترل خش�م دارد به بیننده
معرفی می شود.
ددپ�ول ب�ه علت ش�بیه بودن بی�ش از ح�د صورتش به
پنی�ر محلی تازه ،ماس�ک بر ص�ورت می زن�د و به دنبال
ب�رآورده س�اختن تنها آرزوی همیش�گی خ�ود که همان
کش�تن آجاک�س (با ب�ازی اد اس�کرین) به راه م�ی افتد.
آجاکس مردی اس�ت که باعث عمر ج�اودان و البته کریه
المنظری ش�خصیت اصلی فلم شده اس�ت .او اعتقاد دارد
که آجاکس باعث قطع ش�دن رابطه خود با ونس�ا (با بازی
مورنا باس�ارین) ش�ده و او را به ش�کلی غیر انسانی مورد
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

ح�روف زی�ر را ترکیب
نم�وده و کلمات�ی را
بس�ازید ک�ه در آنه�ا
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

شنجه قرار داده است.
ددپول یک کالسیک ضد قرمانی است که ما را بابت اینکه
خود را مح�دود رعایت اخالق م�داری و عضالت پیچیده
فلم های س�وپر قهرمانی نمی کند ،به تحسین وا می دارد.
کاراکت�ر فلم بابت کش�ت و کش�تار ،نقص عض�و یا حتی
شکنجه دیگران هیچ احساس عذاب وجدانی ندارد .البته
او ای�ن رفتار را چن�دان هم بدون دلیل انج�ام نمی دهد،
کوچکترین این دالیل کافی اس�ت تا او هیچ احس�اس
اما
ِ
پشیمانی از انجام اعمال خشن خود نداشته باشد .استایل
نا متعارف فلمس�از (تیم میلر) در ددپول با کمک فلمنامه
نوی�س و رای�ان رینولدز باعث می ش�ود تا ما ب�ا فلمی به
اصطالح س�اختار ش�کن روب�رو باش�یم .فلم ب�ه صورت
مستقیم با مخاطب صحبت می کند (داستان را روایت می
کن�د) ،و علاوه بر آن خود نیز از این نکته آگاه اس�ت که
دارد از یک فلم و باالخص ژانر سوپر قهرمانی صحبت می
کن�د .مثال جای�ی در فلم از مالقات با پروفس�ور اکس می
گوید و س�پس بدون تعلل از خود با صدای بلند سوال می
کند کدامیک ،اس�تیوارت یا مکوای؟! از نقطه نظر رفتاری
ددپول س�بک «کیک اس» را به استفاده می گرد و از بعد
ش�خصیت پردازی سبک «جیغ» را .ما از همان لحظه اول
متوجه می ش�ویم که با س�بکی متف�اوت از کمیک بوک
روبرو هستیم و مدت زمان فلم هم آن قدری کوتاه در نظر
گرفته ش�ده ( ۱۰۵دقیقه) که مخاطب از محیط غریبی که
در آن قرا میگیرد خسته و دلزده نشود.
رایان رینولدز در جایی گفت بود ددپول آخرین فلم سوپر
قهرمانی است که در آن بازی می کند .این اولین باری نبود
که رینلدز در فلمی سوپر قهرمانی ظاهر می شد .وی قبال
در فل�م  X-Men Originsنیز به ایف�ای نقش پرداخته
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حمل

اگر براي صميميتر ش�دن رابطه تان با ش�خصي تالش كردهايد ،اين
تلاش با ارزش ميباش�د .انرژي و ج�رأت زيادي ب�راي انجام كارها
داريد .به هيچ كس اجازه نمي دهيد كه از شما سوء استفاده كند.

ثور

مدت هاس�ت که منتظر هس�تید یک نفر در یک کار که هنوز به طور
کامل انجام نشده است به شما کمک کند .اکنون که چنین فرصتی به
دست آورده اید تا این مسؤولیت را به انجام برسانید احساس بی میلی
شما مانع از انجام این کار می شود.

جوزا

ب�ه يك نفر فرصت بدهيد تا در مورد پيش�نهادات عجوالنهاي كه به
او دادهايد خوب فكر كند .كمي بي صبر و حوصله هستيد و در مورد
نتيجه آن مضطرب هس�تيد .درست اس�ت كه نميخواهيد قلبتان
بشكند اما خودتان ميدانيد كه اين موضوع تا چه اندازه خطر دارد.

سرطان

ام�روز می توانید کاره�ای زیادی انجام دهید و یک نفر به ش�ما می
فهماند که تا چه حد برایش با ارزش هس�تید .البته نباید به خودتان
مغرور ش�وید اما در خل�وت خودتان حتم ًا این اتفاق میافتد .س�عی
کنید هدف اصلیتان را فراموش نکنید.

اسد

زندگي در چند روز گذش�ته خيلي آس�ان نبود ،اكنون حالتان خوب
است ولي كام ً
ال احساس خس�تگي ميكنيد .متأسفانه روبه رو شدن
با ش�خصي كه ش�ما را تأييد نميكند و از شما انتقاد ميكند ،چندان
ثمربخش نخواهد بود.

سنبله

امروز جدی هس�تید و از کارهایی ک�ه وقتتان را تلف میکند دوری
میکنید .دوس�ت دارید از همه چیز به طور واضح با خبر شوید حتی
مسائلی که معموالً از بازگو کردن آن خجالت میکشید.

در حال حاضر زندگی را بس�یار س�خت میگیرید و امروز نیز یکی
دیگر از این روزهاست که مراقبت از دنیا را بر عهده خود میدانید.
هم چنین ش�ما از کمب�ود اعتماد به نفس رنج م�ی برید که باعث
می ش�ود به تواناییهای خود شک کرده و قضاوتهای خود را زیر
سوال ببرید.

عقرب

خصوصی�ت بداخالق�ی ،ش�ما را نس�بت ب�ه دیگ�ران و خودت�ان
سختگیر کرده است .اگر فکر میکنید کارهایی هست که مسئول
انجام آنها هس�تید و باید آن ها را انجام دهید ،بنابراین میتوانید
کارهای زیادی را انجام دهید.

قوس

امروز زمان بسيار خوبي اس�ت كه شما موقعيت مالي خود را بهتر
كنيد و مؤفق ش�ويد در اين كار موقعيت هايي كه هميشه داشتيد
و متوج�ه آنه�ا نبوديد حاال به چش�متان ميآيند و ش�ما با كمال
خوشبختي از آنها استفاده خواهيد كرد.

جدی

الً بهاي اوقات خوش�ي
امروز احس�اس آزردگي داريد و اين احتما 
است كه ديروز داش�تيد ،اهميتي ندارد ،اين حالت شما زياد طول
نخواهد كش�يد .امروز باي�د تمركز بيشتري روي كارتان داش�ته
باشيد .مطمئن باشيد كه اگر خودتان حرفي نزنيد ديگران متوجه
حال شما نخواهند شد.

دلو

امروز آنچنان مشتاق هستید که قبل از این که مهارت بدست آورید
شروع به انجام کارهای سخت میکنید .این خصوصیت را دارید که
در رابطه با چیزهایی که می دانید خودتان را دست باال بگیرید و این
حقیقت را قبول دارید که هنوز مطالبی هستند که باید یاد بگیرید.

حوت

ش�ما تنها کسی هستید که از کارتان ناراضی هستید .نظر خواهی
از یکی دو نف�ر از گروهتان می تواند یکی دو تا از معماهایی را که
شما را گیج کرده توضیح دهد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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فرانک سیناترا جونیور،
خواننده و فرزند فرانک
سیناترای بزرگ ،درگذشت

فرانک س�یناترا جونی�ور ،خواننده آمریکای�ی و فرزند فرانک
سیناترا ،اسطوره موسیقی ،در  ۷۲سالگی درگذشت.
او که قرار بود ش�امگاه چهارش�نبه در فلوریدا کنس�رت اجرا
کند ،در پی حمله قلبی درگذشت.
او در نوجوانی حرفه پدر را دنبال کرد و بعدتر مدیر برنامه های
پدرش ش�د .در  ۱۹سالگی ،یک گروه آدم ربا در یک کازینو او
را ربودن�د و پ�درش را واداش�تند در ازای آزادی او  ۲۴۰هزار
دالر به آنها بپردازد .با این حال ،فرانک س�یناترا پس از آزادی
پسرش موفق شد این پول را از آنها پس بگیرد.
فران�ک س�یناترا جونیور قرار بود چهارش�نبه ش�ب ،ش�وی
«س�یناترا س�یناترا می خواند» را اجرا کند که شامل برخی از
بهترین آهنگ های پدرش و یادآوری خاطرات خانوادگی بود.
خواهر او ،نانس�ی سیناترا ،که او هم حرفه پدرش در موسیقی
را دنب�ال کرده اس�ت ،در صفحه فیس�بوکش نوش�ت« :خوب
بخوابی ،فرانکی».
فران�ک س�یناترای بزرگ در س�ال  ۱۹۹۸در پ�ی حمله قلبی
درگذشت( .بی بی سی)

جان وو بازیگرانش را
«شکار» کرد

بازیگران اصلی درام اکش�ن «ش�کار انس�ان» انتخاب شدند.
ژانگ هانیو بازیگر چینی و ماس�اهارو فوکویاما بازیگر جاپانی
در نقش دو کاراکتر محوری فلم ظاهر خواهند شد.
جان وو کارگردان «ش�کار انس�ان» به دنب�ال انتخاب این دو
بازیگ�ر گفت آن ها بهترین گزینه ب�رای بازی در این دو نقش
هستند.
این اکش�ن دلهره آور براساس داس�تان نوول جاپانی «تعقیب
داغ» س�اخته می ش�ود .این نوول محبوبیت زیادی در کشور
جاپ�ان دارد و میلیون ها نس�خه از آن در ای�ن محل فروخته
ش�ده است .داس�تان نوول در باره یک وکیل دعاوی است که
متهم به سرقت و تجاوز به عنف می شود .او همزمان با فرار از
دست یک مامور پولیس ،تالش می کند بی گناهی اش را ثابت
کند .صنعت س�ینمای جاپ�ان قبل از این در س�ال  1976این
داستان را تبدیل به یک فلم سینمایی کرد .تماشاگران سینما
در جاپان استقبال باالیی از این فلم کردند ،اما نمایش عمومی
آن در چین ممنوع شد! جان وو می گوید نسخه سینمایی او از
این داستان ،دوباره سازی این فلم جاپانی نیست و می خواهد
روایت خود از این نوول را روی پرده س�ینما تعریف کند .کلید
فلم برداری «ش�کار انس�ان» اواخر ماه می در لوکیش�ن های
متن�وع چین و جاپان زده می ش�ود .وو اعالم ک�رده فلم او به
گونه ای س�اخته می ش�ود که هر دو گروه تماشاگران چینی و
جاپان�ی ،به یک اندازه از تماش�ای آن لذت ببرند .جان وو طی
س�ه دهه قبل برای کارگردانی فلم های انگلیسی زبان «تغییر
چهره» و«ماموریت غیرممکن  »2به موفقیت باالیی در س�طح
بین المللی رسید.او چند سال است که فعالیت فلم سازی اش
را در سرزمین مادری ادامه می دهد.
هالیوود مدتی قبل از وو دعوت کرد «ش�کار انسان» را به زبان
انگلیس�ی و با بازی دو بازیگر مطرح هالیوودی جلوی دوربین
ببرد .اما وی این دعوت را قبول نکرد و به آن ،جواب رد داد.

