
سینمای جهان

مــــــروا مـــوســوی: 
چنین گفته می شود  معموالً 
که چند ماه اول سال زمان 
چندان خوبی برای پیدا کردن فیلم های 
فیلم های  اکثر  نیست.  سال  آن  مهم 
ابرقهرمانی و دیگر آثار سینمایی عظیمی 
که برای ارتباط با انبوه تماشاگران ساخته 
شده اند )بالک باسترها( در تابستان اکران 
فصل  مهم  فیلم های  نمایش  و  می شود 
جوایز )به اصطالح فیلم های اسکاری( هم 
میالدی  سال  پایانی  ماه های  در  معموالً 
اتفاق می افتد. اما ماجرا به این سادگی ها 
هم نیست. اول این که دوران استریم این 
محاسبات را تغییر داده است. تماشاگر 
فیلم  خانه  در  بخواهد  اگر  فیلم،  شیفته 
ببیند، اهمیت چندانی به فصل نمی دهد. 
بنابراین فیلم های جالبی ممکن است در 
طول این مدت در سرویس های ویدیوی 
قرار  مخاطبان  دسترس  در  درخواستی 
گیرد. هــمچنین هـمـواره المـاس های 
قابلیت های  از  که  دارند  وجود  کوچکی 
هنری باالیی برخوردارند و اساساً برای 
فروش باال ساخته نشده اند. این فیلم ها 
فیلم های  پذیرفته شده  قواعد  از  معموالً 
ممکن  و  می کنند  تخطی  عامه پسند 
برای مخاطب عام چندان جذاب  است 
نباشند اما همواره برای مخاطبان خاص 
دارند.  همراه  به  را  زیادی  شگفتی های 
فهرستی که در ادامه می آید، تنها بخشی 
است  کنجکاوی برانگیزی  فیلم های  از 
است.  اخیر عرضه شده  ماه های  در  که 
در این فهرست، فیلم های متنوعی برای 
سلیقه های مختلف خواهید یافت: از یک 
فیلم موفق ابرقهرمانی تا انیمیشن تازه و 
موفق پیکسار، یک فیلم دیده شده هندی 
و فیلم های مستقلی که شاید کمتر کسی 
حتی اسم شان را شنیده باشد اما همگی 
از قابلیت های باالیی برای جذب گروهی 
همین  تنوع  برخوردارند.  مخاطبان  از 
فهرست از نظر ژانر و بودجه نشان می دهد 
که ماه های اول سال را هرگز نباید نادیده 

گرفت.

)RRR( آرآرآر       
  کارگردان: س. س. راجامولی

  بازیگران: ن. ت. راما رائو جونیور، رام چاران، آلیا 
بهات

اغراق نیست اگر این درام تاریخی عظیم و پرهزینه هندی را 
یکی از پرسروصداترین و مهیب ترین فیلم هایی بدانیم که امسال در 
سینماها اکران شده اند. این فیلم فانتزی تاریخی، داستان دو مرد 
را دنبال می کند که در مقابل اشغال کشورشان توسط بریتانیا در 
دهه 1950 قرار گرفته اند )یا الاقل این طور فکر می کنند( . این دو 
که به شکل موازی در حال انجام مأموریت هایی مخفی هستند، در 
نهایت به خاطر شجاعت و قدرت خود با هم پیوند برقرار کرده و یک 
دوستی عمیق را شکل می دهند که برای آزادی کل کشور به اندازه 

کافی قدرتمند به نظر می رسد.
»آرآرآر« چند ســکانس رقص شــگفت انگیز، مبــارزات و 
شیرین کاری هایی فوق العاده از جمله چند نبرد با موجودات مختلف 
در جنگل های هند دارد. با این وجود، با فیلمی روبه رو هستیم که 
کاماًل خود را جدی می گیرد و البته فاقد هرگونه نگاه بدبینانه است. 
به طوری که می توان آن را پادزهری خوشایند برای اکثر فیلم های 

پرفروش سینمای آمریکا دانست.
»آرآرآر« ابتدا قرار بود 30 ژوییــه 2020 به نمایش عمومی 
درآید اما اکران آن بارها به دالیل تأخیر در آماده سازی فیلم و سپس 
شرایط همه گیری کرونا به تعویق افتاد. فیلم در نهایت 25 مارس 
2022 روی پرده رفت و با استقبال عمومی منتقدانی روبه رو شد 
که به خصوص اجرای بازیگران و فیلمنامه کار را ستودند. »آرآرآر« 
با فروش جهانی 31 میلیون دالر در روز اول اکران، رکورد بهترین 
افتتاحیه یک فیلم هندی در تاریخ سینما را شکست. فیلم تاکنون 
در سطح جهان بیش از 150 میلیون دالر فروخته و فعاًل در رتبه نهم 
پرفروش ترین فیلم های سال جهان قرار گرفته است. عالقه مندان 
جدی ســینمای هند می دانند که س. س. راجامولی متخصص 
ساخت درام های تاریخی عظیم و پرفروش است و حاال یک بار دیگر 

توانایی های خود را در این زمینه نشان داده است.

)Ambulance( آمبوالنس      
  کارگردان: مایکل بی

  بازیگران:جیک گیلنهال، یحیی عبدالمتین، الیزا 
گونزالز

تعقیب کنندگان فیلم های عظیم ماجرایی دو دهه اخیر با 
نام مایکل بی آشنایی دارند. بی، بعد از ساخت فیلم های مطرحی 
چون »صخره«، »آرماگدون«، »پرل هاربر« و مجموعه فیلم های 
»تبدیل شوندگان/ ترنســفورمرها« حاال با یک اکشن دلهره آور 
تازه به نام »آمبوالنس« بازگشته است. »آمبوالنس« داستان دو 
برادر را روایت می کند که پس از یک سرقت بانک، آمبوالنسی 
را دزدیده و به یک تعقیب وگریز هیجان انگیز با نیروهای پلیس 
لس آنجلس در سطح شهر مشغول می شوند. نقش این دو برادر 
را یحیی عبدالمتین و جیک گیلنهال با مهارت بازی می کنند. 

اما ستاره اصلی این فیلم خود مایکل بی است.
پس از یک دهه پرســه زدن در دنیای »ترنســفورمرها«، 
»آمبوالنس« بهترین نســخه مایکل بی را نشان می دهد. فیلم 
تمام ویژگی های بارز بهترین آثار بی )مثل »صخره« و »پسران 
بد«( را در خود دارد؛ خصوصیتی که با تســلط بر فناوری های 
جدیدی که بی در فیلم های اخیرش به کار برده ترکیب شــده 
است. دوربین هایی که در هواپیماهای بدون سرنشین قرار دارند 
تعقیب وگریز ماشین ها را به اوج می رسانند و هر انفجاری در فیلم 
تکان دهنده به نظر می رسد. آیا ذره به ذره فیلم کاماًل منطقی است 
و با قوانین دنیای واقعی مطابقت دارد؟ به هیچ وجه. با این وجود 
این فیلم یک تعقیب وگریز دوســاعته فوق العاده سرگرم کننده 
است که می تواند تماشاگران را به دنبال خود بکشاند. لذت بخش 
اســت که مایکل بی بــه دوران اوج خود بازگشــته و می تواند 
حس وحال دلنشین سرگرم شدِن بی واسطه و خالص را یک بار 
دیگر به مخاطبان خود بچشاند. اگر به تماشای فیلم هایی با ریتم 
تند و قدرت داستان گویی و ســرگرم کنندگی در خالص ترین 

شکل خود عالقه دارید، »آمبوالنس« را از دست ندهید.

از یک نوآر ابرقهرمانی تا یک فیلم عظیم هندی
سینما در سال 2022 تا امروز چه چیزی به ما عرضه کرده است؟


