
دو فیلِم قدرندیده  علمی -تخیلی

در ادبیات علمی- تخیلی، به دهه  ۳۰ تا ۵۰ میالدی  �
«عصر طالیی» می گویند. بخش اعظِم مشاهیِر ادبیات 
علمی - تخیلــی در آن دوران قلم زدند و ماندگارترین 
آثارشــان را آفریدند. بسیاری از مضامین و ساختارها و 
سنت هایی که در علمی - تخیلی به جا ماند، ماحصل 
آن دوران است؛ برای نمونه، علمی -تخیلی کالسیک 
تــا حد زیادی گفت وگومحور بــود. رویدادها در خالل 
همیــن گفت وگوها روشــن می شــدند و اطالعات به 
خواننده می رســید. ســوای آن، پرداختن به جزئیاِت 
علمی در ایــن گفت وگوها طبیعی تــر جلوه می کرد؛ 
وقتی شخصیت ها می توانستند اطالعات علمی به هم 
بدهند نیازی نبود نویسنده مقاله  علمی بنویسد و علِم 
پشِت داستانش را توجیه کند. بی دلیل نیست که هنوز 
هم گیک ها و طرفداران دوآتشه علمی -تخیلی به این 
نوع گفت وگوها؛ چه در میان خودشــان و درباره آثار 
محبوبشان و چه در آثار علمی  -تخیلی، عالقه مندند. 
ویژگی دیگر عصر طالیی در این بود که نشان داد چرا 
لقب ژانر علمی -تخیلی «چه می شــود اگر» اســت. 
عصاره  این ژانر پرداختن به این مســئله است که مثال 
«چه می شــود اگر فضایی ها بیایند»، «چه می شود اگر 
زمیــن زیادی پرجمعیت می شــد» و...  بعدها ادبیات 
علمی- تخیلی خود را به ادبیات جریاِن اصلی نزدیک تر 
کرد و این دو جریان اثرات بسیاری بر هم گذاشتند. در 
ادبیات جریان اصلی، ژانرها در هم تلفیق می شــدند
و در ادبیــات علمی -تخیلــی تلفیــق زیرژانرهای
علمی- تخیلی و گاهی حتی تلفیق ژانرهای فانتزی و
 علمی-  تخیلی بیشتر و بیشتر رخ داد. در این نوع از ادبیات
علمی -تخیلــی که هنــوز هم بخش مهمــی از آن 
را تشــکیل می دهد، علِم پشِت داســتان کم اهمیت 
شــده اســت و تفاوت چندانــی میان آثــار علمی -
تخیلــی با بســیاری از آثــار جریــاِن ســیاِل ذهن یا 
پســت مدرن یا رئالیستی جادویی نیســت. در این نوع 
علمی- تخیلــی لزوما خبــری از آن گفت وگومحوری 
کالسیک نیست و علِم پشِت داستان نه حتما از علوِم 
دقیقه اســت و نه چنــدان به آن پرداخته می شــود. 
علم هم یکی از عناصری اســت که در خدمت خلق 
محیط قرار گرفته. این دو نوع علمی -تخیلی به نوعی 
در تضاد با هم هســتند و دو سر طیف علمی - تخیلی 
به حســاب می آیند. ادبیات گفت وگومحور و تلفیقی
علمی -تخیلی در سینمایش هم بازتاب دارد. در ادامه 
 با معرفی دو فیلم از این دو ســر طیف علمی- تخیلی 
تصویری از تنوع ادبیــات علمی -تخیلی در اختیارتان 

قرار می دهم. 
 )The Man from Earth(  ۱- مردی از زمین

«جروم بیکســبی»، نویســنده فیلم نامه مردی از 
زمین، دیر بــه عصر طالیی علمی- تخیلی پیوســت، 
اما قطعا میراث دار آن بــود. این فیلم جلوه های ویژه 
نــدارد و تقریبا تمــام آن در یک اتــاق می گذرد. تمام 
فیلم گفت وگوست؛ بیشــتر هم به صورت سؤال های 
جمعــی کوچــک از شــخصیت اصلــی. جمعی از 
دوستان دانشگاهی دور هم جمع شده اند، چون یکی 
از دوستانشــان، به نام «جان اولدمن»، بعد از ۱۰ سال 
تدریس در دانشگاه در رشــته انسان شناسی باستانی 
قصد دارد ناگهان برود. کم کم صحبت از این می شود 
که چــرا «اولدمن» در این ۱۰ ســال حتــی ذره ای پیر 
نشده و چرا این قدر وسایل قدیمی دارد و چرا به کسی 
نمی گویــد کجا می رود و چرا این قــدر از فرهنگ های 
دوران غارنشینی انسان اطالعات دارد. بعد «اولدمن» 
می گوید که فرض کنید که او به راستی ۱۴هزارسالش 
است و با این فرض بحث کنند. نمی توانم بگویم بحث 
به کجا می کشد، چون چیزی نباید لو برود. فقط همین 
بس که بدانید این داستان مصداق واقعی عبارت «چه 

می شود اگر» در ژانر علمی -تخیلی است. 
 )Immortel, ad vitam( ۲- جاودانه، به زندگی

«انکی بالل»، داستان نویس و کارگردان فرانسوی، 
ایــن فیلــم را به زبان انگلیســی و بر اســاس یکی از 
رمان هــای گرافیکی خودش ســاخته اســت. در این 
فیلــم زیرژانرهــای علمی- تخیلــی بســیاری وجود 
دارد: ســایبرپانک، ادبیات عجیــب، بیوپانک و ژنتیک، 
ویران شــهری و ... . ســال ۲۰۹۵، یکی از اهرام مصر 
باالی سر شــهر ظاهر شــده. انســان ها به دو دسته 
تغییریافته ژنتیکی و انســان های تغییرنیافته تقسیم 
شــده اند. ســنترال پارک نیویورک به  منطقه ای بسته 
تبدیل شده و حصارهایی امنیتی دارد، چون به دلیلی 
نامعلوم انســان هایی که واردش می شوند به صورت 
مشتی اســتخوان به بیرون پرت می شوند. حوروس، 
ایزد باســتانی مصر، را ایزداِن دیگــر به مرگ محکوم 
کرده اند و تنها یک روز فرصت دارد تا در میان زمینیان 
بگــردد. مردی در یــک زندان مخصــوص به خواِب 
سرمایشــی فرورفته، امــا ایرادی در دســتگاه ها پدید 
می آید و از زندان بیــرون می افتد. حوروس هم قصد 
دارد در بدن او حلول کند تا بتواند در میان انســان ها 
بگردد. بخش هایی از این فیلم انیمیشن است، اما یکی 
از بهترین مثال های تأثیــرات و تأثرات علمی -تخیلی 
با جریان هــای اصلی ادبیات اســت. دو فیلم «مردی 
از زمین» و «جاودانه» دو نمونه  ســراپا متفاوت از ژانر 
علمی -تخیلی هســتند که جــز در محافل طرفداران 
دوآتشه علمی- تخیلی چندان قدر ندیده اند. نمی گویم 
که اگر طرفدار علمی- تخیلی نباشید با دیدن این دو فیلم 
هوادار سرسختش می شوید، اما اگر بخواهید با ذهنیت 
علمــی - تخیلی بازهــا آشــنا شــوید و نمونه هایــی 
خــوب و ناشــناخته از ایــن ژانــر را ببینیــد، از ایــن 

دو فیلم بهتر پیدا نمی کنید. 

 شبه علم  در سینمای علمی- تخیلی

زمانی که از ژانر علمی-  تخیلی صحبت می کنیم 
احتمــاال مقصودمان آثاری اســت که «آرتور ســی. 
کالرک»، «آیزاک آســیموف» و «رابــرت  ای. هاینالین» 
در سالیان طوالنی نوشــته اند. اینکه دقیقا چه چیزی 
علمی اســت و چه چیزی علمی -تخیلی، شاید مورد  
توافق همه نباشــد؛ مثال حتی تشخیص مرز میان ژانر 
علمی-تخیلــی و فانتــزی گاهی به ســادگی ممکن 
نیســت، به خصوص که ژانــر علمی- تخیلــی الزاما 
در داســتان خالصه نمی شــود و ممکن است در هر 
قالبی مثل فیلم یا سریال تلویزیونی، بازی کامپیوتری، 
ســینما، تئاتر و... ریخته شود. به لحاظ تاریخی مفهوم 
ساینس فیکشــن از قرن نوزدهم به این ســو به تدریج 
مصطلح شــده اســت و عمومــا از اودیســه فضایی 
۲۰۰۱، اثر «آرتور ســی. کالرک» (که اســتنلی کوبریک 
از روی آن فیلم ســاخت) گرفته تا آثار مشــهور «ژول 
ورن»، نویســنده مشــهور فرانســوی، را موضوعــات 
علمی -تخیلی در نظر می گیرند. تم اصلی و درون مایه 
اغلب آثار ژانر علمی -تخیلی معطوف به آینده است. 
در داســتان های علمی -تخیلی حدس هایی از تغییر 
ســبک زندگی انســان در آینده در اثر پیشــرفت علم 
و فنــاوری طــرح  و تبعات زندگــی در چنین دنیایی، 
ســوژه اصلی ماجرا می شــود؛ مثال زندگی در دنیایی 
که در آن ماشــین ها بر انسان ها غلبه کرده اند، زندگی 
در جهانی که انســان ها شبیه سازی می شوند، ماشین 
زمــان اختراع شــده و می تــوان در زمان ســفر کرد، 
حیات هوشــمند فضایی پیدا شــده و... . موضوعات 
ژانر علمی -تخیلی بسیار گســترده اند و نویسندگان و 
فیلم سازان با ذهنی خالق درباره آینده علم و فناوری 
ایده پردازی می کنند. حمل و نقل، سبک زندگی، شهرها، 
منابع غذایــی، ارتباطات، آمــوزش، روباتیک و هوش 
مصنوعــی و هرچیزی که با پیشــرفت علم و زندگی 
انسان ارتباط پیدا می کند می تواند با چاشنی خالقیت 
و ذوق ادبی و هنری، دســت مایه نوشتن یک داستان
علمی - تخیلــی باشــد. نویســندگان و نظریه پردازان 
داستان های علمی- تخیلی تالش می کنند با مشاهده 
سرعت و روند تحوالت علم و فناوری زمان خود، آینده 
را تصویر کنند. البته برخی از این پیش بینی ها بر مبنای 
مشاهده فناوری ها و امکانات علمی موجود نبوده اند 
و مثال در زمان پیش بینی «ژول ورن» در ســال ۱۸۶۵ 
حتی تقریبا هیچ طرح درســتی از هواپیما هم وجود 
نداشــت و اولین هواپیما به شــکل امروزی در ســال 
۱۹۰۳ توسط برادران «رایت» معرفی شد. حال تصور 
کنید در چنین شرایطی «ژول ورن»، در داستان خود از 

سفر به ماه صحبت کرده است.
 ترویج علم یا شبه علم

پیش بینی فناوری های آینده و مخاطرات احتمالی 
آنها از موضوعات رایج سینمای علمی -تخیلی است. 
دلیل آن هم واضح است. بشر برای دانستن آنچه قرار 
اســت در آینده اتفاق بیفتد بی تاب و بی قرار است. ما 
می خواهیم بدانیم مسکونی شــدن مریخ و ســفر به 
کهکشــان  های دیگر که امروز به دالیــل تکنولوژیک 
ممکن نیســت چگونه خواهد بود. در این بین اما باید 
پذیرفت که ســینمای علمی- تخیلی، مســتند علمی 
نیســت و قرار هم نیســت که باشــد. از این روست که 
بــرای نمونه در فیلم میان ســتاره ای در جایی در یک 
دیالوگ گفته می شــود: عشق ورای ُبعد پنجم و فضا 
و زمان اســت. بدیهی است این نگاه ادبی و هنری به 
علم، چاشــنی هنری در سینماست و نمی توان به آن 
اشکالی وارد کرد. مخاطب فیلم های علمی -تخیلی 
نیز همیشــه متخصصــان نیســتند و موضوعات این 
فیلم ها طیف بزرگی از مخاطبان را دربر می گیرد. البته 
فیلم ســازان بزرگ با کمک و مشــورت دانشمندان، از 
افتادن به دام ترویج شــبه علم پرهیز می کنند. «کیپ 
تورن»، فیزیک دان نظری انســتیتو تکنولوژی کالیفرنیا 
که تخصصش نســبیت عام اســت و به عنوان مشاور 
علمــی پروژه فیلــم میان ســتاره ای فعالیت می کرد، 
جایی در پاسخ به این پرســش که آیا مجادله ای بین 
او و «نوالن» (کارگردان) ســر صحنه های فیلم وجود 
داشته، گفته بود: «نوالن می خواست که کوپر (بازیگر 
نقش اصلی) با ســرعت بیشــتر از نــور حرکت کند، 
ولــی من بــه او گفتم که نه این غیرممکن اســت. ما 
بارهــا دراین باره صحبت کردیــم و بعد از دو هفته او 
برگشت و گفت فکر می کنم فهمیدم! بی خیال سرعت 
بیشــتر از سرعت نور می شــویم». همان گونه که ذکر 
شد، ســینمای علمی- تخیلی، سینمای مستند علمی 
نیســت و برای نمونه در همین فیلم میان ســتاره ای، 
زمانی که دو فیزیک دان درباره ادغام دو نظریه نسبیت 
و کوانتــوم صحبت می کنند، نویســنده بنــا را بر این 
گذاشــته که مخاطب فیلم با جزئیات علمی موضوع 
آشنایی ندارد. ازهمین روست که بازیگر نقش دانشمند 
ناســا در یک دیالــوگ مهم برای همــکارش که یک 
فضانورد حرفه ای اســت، مسئله نســبیت عام و خم 
هندســی فضا را با خم کردن برگه کاغذ به زبان ساده 
توضیح می دهد. این مســئله از دیــد من هیچ ایرادی 
نــدارد و حتی مروجان علم هم برای توضیح مفاهیم 
بــه مخاطب غیرمتخصــص، زبان و ادبیات ســاده را 
برمی گزینند، اما ایراد در کار ســینمای علمی -تخیلی 
جایی پیش می آیــد که برای نمونه، «لوک بســون»، 
کارگردان فیلم لوسی (محصول ۲۰۱۴)، برای ساخت 
فیلــم خود به ترویج یک ایده غلط شــبه علمی دامن 
می زند که بر مبنای آن انسان تنها از ۱۰ درصد ظرفیت 

مغز خود استفاده می کند. 
* پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل آلمان
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نگاه از درون نگاه از بیرون

ســاختار آکادمی اســکار بــه دلیل ماهیــت و طرز 
فکری کــه در آن وجود دارد، به طور ســنتی و طبیعی 
روی چندان خوشــی به فیلم هــای ژانر علمی -تخیلی 
و فانتزی و آثار الهام گرفته از داســتان های مصور نشان 
نمی دهد. این در حالی اســت کــه برخی از این فیلم ها 
نه تنها از داستان های مهم و تأثیرگذاری برخوردارند که 
بســیاری از آنها در رده الهام بخش ترین فیلم های سال 
قرار دارند. از ســوی دیگر در شــرایطی این داستان های 
تصویــری با بی مهــری روبــه رو می شــوند که بخش 
عمده ای از درآمد و بازار ســینما بر دوش این آثار است. 
این آثار هستند که چرخ اقتصاد استودیوهای فیلم سازی 
را می چرخاننــد و در دنیایی که به طور جدی ســینما با 
رقیب تازه خود و دنیای دیجیتال و شبکه های اشتراکی 
آنالین در حال رقابت اســت، فرصتی فراهم می کنند تا 
این تولیدکننده ها بتوانند روی فیلم های خاص خود که 
مخاطب کمتری دارند، ســرمایه گذاری کنند. از ســوی 
دیگر فیلم های علمی -تخیلی و فانتزی موتور پیشــران 
صنعت سینما هستند. فناوری هایی که برای ساخت این 
فیلم ها توسعه داده می شود، به تدریج به بخشی از بدنه 
فیلم سازی مدرن تبدیل می شوند. تکنیک های نو عمدتا 
از دل این فیلم هاست که کمال می یابند و امکان روایت 
داســتان های متعددی را به فیلم سازان می دهند. نکته 
مهم دیگر این آثار تأثیری اســت کــه بر ذهن مخاطبان 
خــود و به ویــژه کــودکان و نوجوانان می گذارنــد. آثار 
علمی -تخیلی عمدتا بهانه ای برای عالقه مندشدن آنها 
به دنیای شگفت انگیز علم و فناوری است و آثار فانتزی 
و الهام گرفتــه از کتاب های مصور ذهــن آنها را در برابر 
ســؤال ها و چشم اندازهای تازه ای باز می کند و به قدرت 
تخیل آنها امکان پرواز می دهد تا به کاوش جهان هایی 
فراسوی دنیای روزمره اطراف ما بپردازند. به همین دلیل 
هم هست که این ایام فرصت مناسبی برای مرور برخی 
از فیلم های مهم ســال در ژانر علمی -تخیلی و فانتزی 
است که بد نیست آنها را در فهرست تماشای خود قرار 
دهید. اگرچه ســعی شده این فهرســت با درنظرگرفتن 
نظر منتقدان رســانه های مختلف سینمایی تهیه شود، 
اما درنهایت سلیقه شخصی نیز در آن نقش بازی کرده 
است و شــاید تعدادی از فیلم های مهم از آن جا مانده 

باشند.
شکل آب

فیلــم شــکل آب را نمی توان خیلی ســاده در یکی 
از ژانرهــای رایج قــرار داد. گیلرمو دل تــورو که تخیل 
ناآرام و ذهن مهارنشــدنی و خالق خــود را پیش تر در 
آثار متنوعش به ظهور رســانده اســت، در این داستان 
عاشــقانه مرزهای ژانری را درمی نوردد و اثری می سازد 
که از یک ســو علمی -تخیلی دوران جنگ سرد را روایت 
می کند و از سوی دیگر ژانر هیوالیی را به تصویر می کشد 
و در میان همه اینها داســتانی عاشــقانه و دراماتیک را 
بیان می کند؛ داســتانی که در ایــن میان اما به دردهایی 
می پردازد که دردهای امروز ما هم هســت؛ از اختالف 
طبقاتی تــا تبعیض نــژادی. از مصرف گرایی افراطی تا 
فســاد نهادی اداری. از تبعیض جنسیتی تا زیستن دائم 
در وحشت پروپاگاندای توطئه و درنهایت خط کشیدن به 
دور خود و دیگری را دشمن دیدن. تالش برای رام کردن 
به جای فهمیدن و درنهایت ویران کردن دیگری. داستان 
درباره مرکــزی تحقیقاتی در ایاالت متحــده در دوران 
جنگ سرد است که هیوالیی آبزی را به آنجا می آورند تا 
روی آن تحقیق کنند تا شاید به ابزاری برای برتری گرفتن 
بر دشــمن خود، شــوروی، بدل شــود. هیوالی وحشی 
امــا در این میان نشــان می دهد که دشــمنی خونخوار 
نیســت و وقتی خدمتکار ناتوان از ســخن گفتن مرکز با 

او به معاشــرت می پردازد، او رام می شــود. داستان این 
هیوال و این رابطه، داســتانی عاشقانه است که مرزهای 
وحشــت و فانتزی و علمی -تخیلی را با هم می آمیزد و 
اثری خیره کننده خلق می کند؛ آن قدر چشمگیر که حتی 
داوران آکادمی اســکار که معموال روی خوشــی به این 
دنیــای به قول آنها غیرواقعی  نشــان نمی دهند، چنان 
تحت تأثیر قــرار می گیرند که این فیلم را در ۱۳ رشــته 
نامزد جایزه اســکار کرده اند. فیلم شکل آب در برخی از 
سکانس های خود شبیه بازسازی تصویری اشعار عرفای 
قدیم می شــود و مخاطب خود را در فراسوی مرزهای 

زبانی و جغرافیایی پیدا می کند.
جنگ برای سیاره میمون ها

فیلم جنگ برای ســیاره میمون ها قســمت ســوم 
و پایانی ســه گانه ای اســت که بر مبنای داستان سیاره 
میمون ها ســاخته شــد. این فیلم به پدیده ســال قبل 
ســینمای جهان بدل شــد. اگرچه هر دو قسمت قبلی 
این داستان، فیلم های خوبی بودند، اما هیچ کس انتظار 
نداشت سومین قسمت این فیلم که تقریبا بدون خبرهای 
زیاد و تبلیغــات فراوان روی پرده آمــد، به چنین اقبال 
عظیمی دست پیدا کند. فیلم نه تنها داستان گویی خود را 
بر مبنای هنر ترکیبی بازیگران و شخصیت سازی دیجیتال 
به اوج رسانده بود و با ترکیبی از جلوه های ویژه رایانه ای 
و عملی، مرز میان آن را کم رنگ کرد که داســتان قوی و 
بازی های درخشان، روایت مستحکم و در عین حال قابل 
درک و همدلی آن باعث شد تا نه تنها در قالب یک فیلم 
علمی-  تخیلی که در قالب فیلمی مهم خود را مطرح 
کند. داســتان این فیلم هم زمان روایت دیگری پنداشتن 
دشمن اســت. اینکه آنچه همزیستی را به مسیر ویرانی 
می برد، مرزهایی اســت که میان خود می کشــیم و این 
مرزها پررنگ تر از مرزهای به ظاهر طبیعی هســتند. در 
این دنیاست که میمون ها می توانند با انسان ها اشتراک 
بیشــتری تا یکدیگر داشته باشــند و میمون و انسان ها 
همدلی بیشــتری از انسان ها نسبت به هم، نشان دهند. 
این فیلم قابلیت آن را داشــت که به اثری کلیشــه ای و 
بی معنی و تنها مبتنی بر جلوه های ویژه بدل و به سرعت 
فراموش شود. اما نویسنده ها و کارگردان فیلم، مت ری 
وس نشان دادند وقتي داستان خوبی برای گفتن وجود 
داشــته باشــد، می توان آن را به هزاران شکل و شمایل 
روایت کرد. همچنین این فیلم گواه بارزی اســت که مرز 
میان بازی هنرپیشــه ها و زمانی که آنها به نقش آفرینی 
دیجیتال می پردازند، چقدر باریک شــده اســت و اکنون 
باید جلوه های ویژه را بیشــتر شــبیه گریمی دانست که 
بازیگران را بــه نقش نزدیک تر می کند. بازی خیره کننده 
اندی سرکیس می توانست او را نامزد بهترین بازیگر سال 
کند. این فیلم در عین حال نشــانی از توسعه فناوری و 
علم و دانش پشــت پرده فیلم ســازی و داســتان گویی 
است. آن چیزی که مرزهای سینما را به جلو می برد و به 
تندروانه ترین و بی مهارترین تخیالت قصه گویان بصری 

اجازه ظهور و بروز می دهد.
والرین و شهر هزارسیاره

والرین و شــهر هزارســیاره، یکی از جاه طلبانه ترین 
پروژه های ســینمایی ســال گذشــته بود. لوک بســون 

سرانجام توانست شرایط الزم برای تحقق رؤیای خود را 
فراهم کند و ســراغ داستانی رفت که در تاریخ سینمای 
مدرن الهام بخش بســیاری از ســینماگران بوده است. 
داســتان های والرین مجموعه داستان مصور فرانسوی 
اســت که تأثیرات فراوانی بر ســینمای علمی-  تخیلی 
گذاشته است. از جنگ ســتارگان جرج لوکاس گرفته تا 
عنصر پنجم لوک بســون، همگی از ایده های این کمیک 
الهام گرفته اند. این کمیک داستان دو مأمور به نام های 
والریــن و لوراالین را روایت می کند کــه در آینده ای دور 
مراقب و پلیس زمان و فضا هســتند. آنها می توانند در 
فضا و زمان ســفر کنند و به برخی از معضالت جهانی 
واکنش نشان دهند. ایده های مطرح شده در این کمیک 
در زمان خود بســیار پیشــگامانه بود و مواردی از آینده 
انسان گرفته تا چشم انداز گرمایش زمین را مورد بررسی 
قــرار می داد. ســاخت چنین داســتانی نیازمند فناوری 
پیشــرفته ای بود که اکنون به دســت آمده است. لوک 
بسون که یکی از طرفداران پروپاقرص این داستان است 
سرانجام توانست آرزوی خود را اجرائی کند و نخستین 
داستان از این مجموعه را بسازد. داستان شهر هزارسیاره، 
به آینده ای دور مربوط می شــود که ایستگاهی فضایی 
کم کم به شــهری عظیم بــدل شــده و در آن نژادها و 
گونه های مختلف گرد هم آمده و با هم زندگی می کنند. 
داســتان در این بین داســتان تالش بــرای بقای نژادی 
اســت که مورد تهدید و حمله قرار گرفته اســت. فیلم 
کــه تجربه بصری خیره کننده و بی نظیری اســت گامی 
به جلو برای تصویربرداری و صحنه ســازی در سینما به 
شــمار می رود. طراحی ابزارها، نژادها و چهره پردازی ها 
به قدری خیره کننده است که می تواند مخاطب را شوکه 
کند. تنها در یک سکانس چندین ثانیه ای تنوع موجوداتی 
که با دقتی خیره کننده خلق و طراحی شده اند نفس گیر 
اســت. با این وجود، فیلم با شکستی عظیم مواجه شد. 
شاید بزرگ ترین ضربه به این فیلم را همان داستان زمینه 
و بازیگران نقش های اصلی به آن زده باشــند. برخالف 
کمیک ها، شخصیت های اصلی داستان چه از نظر ظاهر 
و چــه از نظر رابطه ای که میان آنهاســت، متناســب با 
نقش های خود نیستند. شاید اگر همین داستان با اندکی 
اصالح در خط اصلی و تغییر بازیگران ســاخته می شد، 
به شگفتی بازار فروش بدل می شد. به نظر می آید لوک 
بســون و همراهانش آن قدر به جزئیات و صحنه آرایی 
و تصویرســازی خیره کننــده فیلم توجــه کرده اند که از 
داســتان اصلی بازمانده اند. با این وجــود، فیلم والرین 
نمایشی خیره کننده را برای مخاطب به همراه می آورد و 
حداقل اهمیت آن این است که مرزهای تصویرگری در 

سینما را پیش می برد.
جنگ ستارگان: آخرین جدای

قسمت هشتم اپرای فضایی جنگ ستارگان، با عنوان 
آخرین جدای یکی از مهم ترین فیلم های ســال گذشته 
برای عالقه مندان دنیــای علمی -تخیلی بود. این فیلم 
که هشــتمین قسمت از داســتان اصلی جنگ ستارگان 
و دومین قسمت از ســه گانه سوم این دنیاست، داستان 
خود را تقریبا بالفاصله و بدون هرگونه شــکاف زمانی 
نسبت به رویدادهای فیلم قبلی دنبال مي کند. این فیلم 
پس از اقبال خوبی که تماشاچیان و منتقدان نسبت به 
بیداری نیرو به کارگردانی جی.جی. آبرامز نشــان دادند، 
در دســتان رایان جانسون قرار گرفت. جانسون با جلب 
اعتماد کمپانی لوکاس فیلم و دیزنی، مسیری غیرمنتظره 
را برای روایت داستان خود انتخاب کرد و در نتیجه، این 
قسمت از جنگ ســتارگان به موضوعی مناقشه برانگیز 
بیــن هواداران این دنیا تبدیل شــد. برخــی از هواداران 
از مســیر غیرمنتظــره داســتان شــگفت زده و ناراحت 

شــدند و برخی دیگر از اینکه داســتان روندی غیرقابل 
پیش بینــی و متفــاوت را در پیــش گرفته اســت، ابراز 
شــادمانی می کردند. برای اولین بار در حالی که منتقدان 
امتیاز باالیی بــه فیلم می دادند، میانگین تماشــاچیان 
و به ویژه هــواداران دوآتشــه از آن راضی نبودند. فیلم 
این بــار بیش از آنکه بر قهرمانی هــا و پیروزی ها تمرکز 
داشته باشــد، بخش دیگری از زندگی قهرمانان خود را 
دنبال می کند؛ جایی که آنها در مأموریت خود شکست 
می خورنــد، جایی که باید بــا عواقب تصمیم های خود 
دست و پنجه نرم کنند و جایی که آنها در قامت قهرمانی 
که از بیرون دیده می شــوند، ظهور نمی کنند و با شک ها 
و تردیدهای خود دســت به گریباننــد و نه برای پیروزی 
که برای زنده ماندن شــعله درخشــان امیــدواری، باید 
دســت به قربانی های فراوانی بزنند. جنگ ســتارگان: 
آخرین جدای، فارغ از داستانش چشم اندازی خیره کننده 
از جلوه هــای بصری، موســیقی و تصویرســازی را به 
مخاطب عرضه می کنــد. ترکیب بی نظیری که در ذهن 
مخاطب حک می شــود و او را تا ســاعاتی پس از فیلم

 با خود همراه می کند.
تیغ رو   ۲۰۴۹

فیلــم تیغ رو یــا بلیــد رانــر، در ســال ۱۹۸۲ و به 
کارگردانی ریدلی اسکات و با بازی هریسون فورد ساخته 
شــد. این فیلم بر مبنای داســتانی از نویسنده برجسته
علمی -تخیلی به نــام فیلیپ ک. دیک، بــا عنوان «آیا 
اندرویدهــا خــواب گوســفند الکترونیــک می بینند؟» 
ساخته شد و اگرچه در زمان اکران نتوانست اجماع نظر 
منتقدان را به دســت آورد، اما در ســال های بعد تبدیل 
به یکی از مهم ترین و بهترین فیلم های تاریخ ســینمای
علمی -تخیلــی شــد. داســتان ایــن فیلم بــه دنیایی 
بازمی گــردد کــه اندرویدها یــا روبات های هوشــمند 
انسان نما قرار است از چرخه کار خارج شوند و گروهی 
از کارآگاهــان بــه دنبال شناســایی آنها هســتند. فیلم 
در روایتــی آینده نگرانه از چشــم انداز توســعه فناوری 
الکترونیک و روباتیک، مسئله اصلی خود را بحث هویت 
انســان مدرن قرار داد و تبدیل به اثری شــد که فراتر از 
داستان اصلی می توانســت به کاوش در دنیای پیچیده 
شخصیت انســان بپردازد. در سال ۲۰۱۷ دنی ویلنوو که 
پیش تر از او فیلم «رســیدن» (Arrival) را دیده بودیم، 
ســاخت دنباله ای از این فیلم مهم را به پایان رســاند و 
آن را بر پرده ها آورد. ســاختن دنباله ای موفق بر فیلمی 
چنان مهم و اثرگذار کار آســانی نیســت. با وجود اینکه 
از فیلم بلید رانر ۲۰۴۹ در گیشــه اســتقبال چشمگیری 
نشــد، حاصل کار یکی از بهترین فیلم های ســال است. 
داســتان با روایت میخکوب کننده ای از مناظر چشمگیر، 
بدون آنکه خود را در دام تکرار فیلم قبلی ببیند، داستان 
مستقل ولی مرتبط خود را پیش می برد و بحران هویت 
و کیســتی انســان یا اندروید را به سطح باالتری می برد. 
فیلــم برای اینکه زنجیــر ارتباطی خود را با گذشــته از 
دست ندهد، سعی می کند تا یکباره ریتم و آهنگ خود را 
افزایش ندهد و سعی دارد بیش از آنکه بر صحنه های 
پر زدوخورد و تعقیب و گریز تکیه کند، بر روایت داستانی 
خود تمرکز کند. با این وجود ضرباهنگ آرام فیلم شــما 
را در مســیری پیش بینی پذیــر قرار نمی دهد و شــما را 
غافلگیر می کند. یکی از بهترین چشم اندازها از رابطه ای 
عاطفی با فناوری هوشمند آینده در این فیلم به تصویر 
کشیده شده اســت و مرزهای تفاوت میان آنچه انسان 
را می سازد و آنچه ماشــین می تواند به آن بدل شود را 
کم رنگ تر می کند. شاید باید چندسالی به این فیلم زمان 
داد تا همانند داســتان پیشین خود قدر الزم را ببیند، اما 

تیغ  رو ۲۰۴۹ یکی از بهترین های سال ۲۰۱۷ بود.

نقش دنیای خیال بر پرده نقره ای
نگاهی به برخی از فیلم های سینمایی ژانر علمی -تخیلی و فانتزی مهم سال گذشته به بهانه فرارسیدن فصل اسکار

 حسین شهرابى  عرفان کسرایى*

ِم ی و

 پوریا ناظمی 

فارغ از اینکه درباره مراسم ساالنه اهدای جوایز آکادمی 
هنرها و علوم تصاویر متحرک ایاالت متحده یا اســکار 
چه فکر می کنید، ایــن یکی از مهم تریــن رویدادهای 
ســینمایی جهان در هر سال به شــمار می رود. برخی از 
منتقدان نسبت به ارزش های هنری یا معیارهای داوری 
این مراســم نگاه منفی دارند. برخی دیگر آن را بیشتر 
نماینده جنبه صنعتی سینما می دانند تا بخش هنری آن 
و گروهی دیگر آن را جایزه ای پرزرق وبرق می خوانند که 
ابزاری تبلیغی برای سیاست های فرهنگی ایاالت متحده 
اســت. فارغ از همه اینها اما واقعیت موجود این است 
که اســکار به نوعی مهم ترین رویداد ســینمایی جهان 
به شمار می رود که توجه بســیاری از مردم را که به طور 
عادی شاید مخاطب ســینما هم نباشند به خود جلب 
می کند. اسکار با همه حاشیه ها و داستان هایش به نوعی 
به مبدأ تاریخ رویدادهای ســینمایی تبدیل شده است. 
نزدیک به اسکار که می شود، نه تنها فرصتی پدید می آید 
تا منتقــدان به مرور فیلم هایی بپردازنــد که نامزد این 
رقابت شده اند و بســیاری از مخاطبان سعی می کنند با 
تماشای آنها در جریان خبرسازترین فیلم های سال قرار 
بگیرند، بلکه فرصتی اســت تا به مرور فیلم های ســال 
قبل پرداخت و آنهایی را که کمتر درباره شان سخن رفته 

ى است، یادآوری کرد.
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