
 کارگردان: شان مک نامارا
 بازیگران: دنیس کواید، پنه لوپه آن میلر، رابرت داوی، جان وویت

بی تردید رونالد ریگان را می توان یکی از پرحاشــیه ترین رؤسای 
جمهور آمریکا در قرن بیستم قلمداد کرد. او که زمانی به عنوان یک بازیگر 
کم وبیش شناخته شده شهرتی برای خود به هم زده بود، به تدریج وارد 
عرصه سیاست شد، چند سال به عنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا فعالیت 
کرد و ســرانجام در یکی از بحرانی ترین دوران تاریخ آمریکا به ریاست 
جمهوری این کشور رسید. آن چه ساخته شدن فیلمی در مورد ریگان را 
کنجکاوی برانگیز می کند، نظرات ضد و نقیضی است که در مورد او وجود 
دارد. از یک سو عده ای ریگان را به خاطر سیاست های اقتصادی اش )که 
آمریکا را از یک بحران اقتصادی عبور داد( و استراتژی اش در مواجهه با 
شوروی کمونیستی )که به سقوط کمونیسم کمک کرد( می ستایند و از یک 
طرف عده ای اعتقاد دارند سیاست های او صرفاً تأثیراتی موقت داشت و در 
بلندمدت باعث بروز مشکالت جدیدی در اقتصاد آمریکا شد. همچنین 
مخالفان او اعتقاد دارند که رونالد ریگان با استفاده از تجربه اش در عرصه 
ســینما و تلویزیون، آمریکا را در دوران ریاست جمهوری اش بیشتر با 
ویژگی های نمایشی اداره کرد تا تمهیداتی که به کشور کمک کند. باید 
ببینیم شان مک نامارا و همکارانش چه رویکردی را در مورد زندگی پر 

فراز و نشیب ریگان در پیش گرفته اند.
»ریگان« بر اساس کتابی با عنوان »نیروی جنگ های صلیبی: رونالد 
ریگان و سقوط کمونیسم« نوشته پل کنگور ساخته شده است. کنگور 
)نویسنده و استاد علوم سیاسی( بخش مهمی از فعالیت های مطالعاتی اش 
را صرف پژوهش در مورد زندگی رونالد ریگان کرده است و انتظار می رود 
در این فیلم به زوایای کمتر دیده شده ای از زندگی او پرداخته شود. فیلم 
قرار است زندگی ریگان را از دوران کودکی تا زمان ریاست جمهوری اش 
از دید یک مأمور سابق کا.گ.ب روایت کند و همین زاویه دید می تواند از 

نکات کنجکاوی برانگیز ماجرا قلمداد شود.
اما یک نکته کنجکاوی برانگیز دیگر هم وجود دارد. هالیوود در یکی، 
دو دهه اخیر سیاسی تر از همیشه شده است. می توان به وضوح دریافت 
که بخش مهمی از صنعت ســینمای هالیوود در دهه های اخیر در دست 
نیروهای وابســته به حزب دموکرات بوده و همین باعث شده که کمتر 
فیلمی در مورد چهره های مطرح حزب جمهوری خواه ساخته شود مگر 
این که نگاهی تندوتیز به آن افراد داشته باشد. »نیکسون« و »دبلیو« به 
کارگردانی الیور استون و »معاون« به کارگردانی رابرت مک کی از جمله 
این فیلم ها بوده اند که به ترتیب نگاهی انتقادی به زندگی و دوران ریچارد 
نیکسون، جرج دبلیو. بوش و دیک چنی داشته اند. از سوی دیگر، عقاید 

می شود که بتوان آثار محافظه کارانه سیاســی پل کنگور باعث 
او را عموماً در ستایش ریگان دانست. 

بنابراین این سؤال پیش می آید 
که رویکرد فیلم در قبال این 

پرحاشیه  رئیس جمهور 
قرار است چگونه باشد. 
دنیس کواید قرار است 
نقش ریــگان را در این 

فیلم ایفا کند.
 از دیگــر بازیگران 
سرشناس فیلم می توان 
به پنه لوپه آن میلر )»راه 
کارلیتو«( اشــاره کرد. 

»ریگان« قرار است در سال 2023 
اکران شود اما تاریخ دقیق نمایش 

آن مشخص نیست.

)Reagan( ریگان

 کارگردان: چینونیه چوکو
 بازیگران: دنیله ددوایلر، ووپی گلدبرگ، فرانکی فایسن، کوین کارول

با توجه به این که توجه به داستان های مبارزه برای برابری نژادی در این روزها بیش از هر 
زمان دیگری طرفدار دارد، به نظر می رسد فیلم »تیل« می تواند یکی از مهم ترین فیلم های 

اکران شده در سال 2022 باشد.
»تیل« بر اســاس تحقیقات گســترده فیلمســاز برنده جوایز، کیث بوچمپ، و به 

چینونیه  چوکو ساخته شده و داستان مبارزه مامی تیل-موبلی را برای کارگردانی 
پسر قربانی شده اش در دهه 1955 دنبال می کند. بالیی اجرای عدالت در حق 

که در آن سال بر ســر امت لویی تیل آمد، یکی 
از ســیاه ترین و هولناک ترین حوادث مرتبط با 
خشونت و تبعیض نژادی در تاریخ آمریکا و لکه 
ننگی اســت برای تمام افراد بی شرمی که از نژادپرستی 

کور حمایت می کنند.
»تیل« با بازی دنیل ددوایلر )که پیش از این در فیلم 
»نگهبانان« بازی کرده بود( در نقش مامی تیل-موبلی و 
ووپی گولدبرگ مشهور در نقش آلما کارتان )مادربزرگ 
تیل( ساخته شده است. فیلم به تصمیم مامی برای داشتن 
تابوت باز در مراسم تشییع جنازه امت و دادن اجازه به مجله جت 
برای انتشار عکس های تشییع جنازه دیوید جکسون می پردازد تا 
مطمئن شود تمام مردم در هر جایی وحشت واقعی قتل فرزند او را 
می بینند. این تصمیم مهم مادر سوگوار، لحظه بسیار مهمی بود که در 

سال های بعد منجر به ایجاد جنبش حقوق مدنی شد.
انتظار می رود تا »تیل« در تاریخ 7 اکتبر به نمایش عمومی درآید.

)Till( تیل

 کارگردان: توبیاس لیندهولم
 بازیگران: جسیکا چستین، ادی ردمین، کیم 

دیکنز، نوح امریچ

ساخت فیلم هایی در مورد قاتلین زنجیره ای همواره 
یکی از وسوسه های بسیاری از دست اندرکاران سینما 
محسوب می شده است. اگر این قاتل زنجیره ای یک 
پرستار هم باشد ماجرا جالب تر می شود. حاال در نظر 

بگیرید که این دو وجه شخصیت به هم ارتباط داشته باشند. معلوم است که با داستان بسیار 
کنجکاوی برانگیزی روبه رو خواهیم بود. »پرستار خوب« ماجرای یک قاتل زنجیره ای به نام 
چارلز کولن را روایت می کند که به کشتن نزدیک به 40 بیمار در طول دوران 16 ساله فعالیتش 
به عنوان یک پرستار در نیوجرسی اعتراف کرد. نکته تکان دهنده تر این است که در ادامه و 
در پی مصاحبه های بیشتر با پلیس، پزشکان و روزنامه نگاران مشخص شد که او تعداد خیلی 
بیشتری از بیمارانش را به قتل رسانده است. متخصصان تخمین زده اند که کولن در مرگ 
بیش از 300 )و احتماالً نزدیک به 400( بیمار مسئول بوده که این امر او را به پرکارترین قاتل 

زنجیره ای با آمار ثبت شده در تاریخ جرم و جنایت تبدیل می کند.
ادی ردمین در »پرســتار خوب« نقش این قاتل را بازی کرده اســت. با توجه به طیف 
نقش هایی که ردمین تاکنون بازی کرده، حضور او در این نقش می تواند از کنجکاوی های این 
پروژه باشد. محوریت کار هم نقش پرستاری است که به گرفتار شدن کولن کمک می کند. 

نقش آن پرستار را جسیکا چستین بازی کرده است.
»پرستار خوب« یکی از فیلم هایی است که قرار است در سال 2022 توسط نتفلیکس 

عرضه شود.

)The Good Nurse( پرستار خوب

سینمای جهان

 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
  شماره 13 
مرداد 1401 

44


