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پوالد امین| »پست« جدیدترین فیلم استیون 
اســپیلبرگ یک درام تاریخی دربــاره رخدادهای 
افشاگرانه دهه هفتاد میالدی است. فیلمی جذاب 
که داســتانی در مورد پنهانکاری را روایت می کند. 
یک پنهانکاری تاریخی که درباره اش گفته می شود 
توانست سرنوشــت چهار رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا را تحت تأثیــر قرار دهد. در فیلم این 
داستان روایت می شود که چگونه نخستین کارمند 
زن واشنگتن پست، کاترین گراهام و سردبیر بخش 
سوانح رانندگی، بنجامین سی. بردلی می خواهند 
وارد نبردی بی سابقه بین خبرگزاری ها و دولتی ها 

بشوند تا بتوانند اسنادی را از پنتاگون افشا کنند.
»پست« بازیگران بزرگی دارد؛ تقریبا مثل اغلب 
فیلم های استیون اسپیلبرگ. تام هنکس در نقش 
بنجامین ســی. بردلی در این فیلم درخشــیده و 
مریل استریپ نیز در نقش کاترین گراهام حضوری 
به یادماندنــی دارد. الیســون بری، دیــدی کوپر، 
دیوید کراس، بروس گرینوود، تریســی لتس، باب 
ادنکیرک، سارا پلسون، جســی پلمونس و مایکل 

استلبرگ دیگر بازیگران این فیلم هستند.
نقطه آغاز این فیلم را در رســانه ها و نشــریات 
مربوط به اخبار  هالیوودی اوایل  سال 2016 عنوان 
کرده اند؛ زمانی که ایمی پاسکال، تهیه کننده حق 
امتیاز فیلمنامه »پست« نوشته لیز هانا را خریداری 
کرد. چندی بعد اعالم شــد که قرار اســت جاش 
ســینگر فیلمنامه لیز هانا را بازنویسی کند و به این 
دلیل هم هست که در نسخه نهایی در تیتراژ فیلم 
نام لیز هانا و جاش سینگر به عنوان نویسندگان این 

فیلمنامه آمده است.
چنــد ماه بعــد از اتمام صحبت هــای مربوط به 
سناریو، در مارس 201۷ بود که اول بار نام استیون 
اســپیلبرگ در اخبــار مرتبط با این پــروژه اعالم 
شد. آن زمان نشــریات  هالیوودی اعالم کردند که 
مذاکراتی با استیون اسپیلبرگ جهت کارگردانی و 
تهیه کنندگی این فیلــم با بازی تام هنکس و مریل 
استریپ به ترتیب در نقش بنجامین سی. بردلی و 

کاترین گراهام درحال انجام است. همچنین اعالم 
شد که فیلمبرداری این پروژه در ۳0 می 201۷ در 
نیویورک آغاز می شــود. به هرحــال، این مذاکرات 
انجام شــد و به نتیجه رســید؛ تا این که »پست« 
به صورت محدود روز 22 دســامبر روی پرده آمد. 
اکرانی کامال موفق که نه تنها باعث شــد فیلم جزو 
نامزدهای گلدن گلوب قرار گیرد، که توانست عنوان 
بهترین فیلم  ســال را در انتخــاب نهادهایی چون 

مجمع ملی نقد و... به دست آورد. 
داستان یک روزنامه

داســتان درام خبرنگاری »پســت« در 1۹۷1 
روی می دهد و روی کاتریــن گراهام با بازی مریل 
اســتریپ تمرکز دارد که در آن زمان ناشر روزنامه 
واشنگتن پست بود. داستان فیلم درباره تردیدهای 
گراهام بر ســر این اســت که آیا باید بخش هایی از 
اســناد پنتاگون را که به دســتش رســیده است، 
منتشر کند یا نه. اســنادی باارزش مربوط به جنگ 
ویتنام که توســط یک تحلیلگر نظامی به نام دنیل 
السبرگ مورد سرقت قرار گرفته و از روی آنها کپی 
شده اســت. مهمترین نکته ای که این اسناد فاش 
می کرد، این بود که کندی و رابرت مک نامارا، وزیر 
دفاع در همان  سال 1۹6۵ می دانستند که شکست 
در جنگ ویتنام قطعی است، با این حال همچنان 
ســربازان آمریکایی را به جبهه نبرد می فرستادند. 
آن زمان نیویورک تایمز تعدادی از اســناد را چاپ 
کرده بود، ولی رئیس جمهوری نیکســون با ادعای 
به خطر افتادن امنیت ملــی از ادامه کار نیویورک 
تایمز جلوگیری کرده بود. حال واشــنگتن پست 
این فرصت را داشــت که تحت لــوای فعالیت آزاد 
مطبوعات، دوباره این اســناد را مطــرح کند، البته 
در صورتــی که خانم گراهام با ایــن قضیه موافقت 

می کرد.
داستان یک زن

داستانی که در فیلمنامه »پست« روایت می شود، 
بر گراهام متمرکز شــده اســت؛ زنی از طبقه باالی 
جامعه که تا به حال با جماعتــی این چنین بی پروا، 

اهل دود و دم و سختکوش همچون روزنامه نگارهای 
واشنگتن پست ســر و کار نداشته است؛ زنی که در 
اوج بدحالی، در شرایطی که شوهرش تازه خودکشی 
کرده، مجبور اســت مســئولیت روزنامه را برعهده 
بگیرد و با چنان کســانی که در شرایط عادی حتی 

لحظه ای هم تحمل شان نمی کرد، دم خور شود.
زنی که برخــالف روابــط همیشــه اش؛ باید با 
هیأت مدیــره و دبیــران تمام مذکری کــه درباره 
موضوعاتی همچــون عرضه اولیه ســهام صحبت 
می کنند به بحث و گفت وگو بپردازد. نکته قابل توجه 
در مورد گراهام که در فیلمنامه روی آن تأکید شده، 
این است که او مراوده زیادی با سیا، پنتاگون و دیگر 
ارگان های حکومتی دارد و حتی ارتباطات نزدیکی 
نیز با مک نامارا و خانواده اش دارد؛ و به همین دلیل، 
سناریست، هوشــمندانه واکنش او نسبت به اسناد 

پاناما را بیشتر بار دراماتیک می بخشد. 
داستان یک دوران

درباره این فیلم خیلی ها گفته اند که فیلم پســت 
در زمان مناســبی اکران شده اســت. درواقع االن 
بهترین زمان برای شــنیدن داستان زنانی است که 
در زندگی مسیرهایی غیراز آن چه برایشان تعیین 
شــده را طی کرده اند. خانم گراهــام به هیچ وجه 
آدمی نبود که بخواهد اسرار حکومتی را فاش کند. 
او همان کسی است که ســال ها بعد از اتفاقاتی که 
در فیلم شاهدیم، در  سال 1۹۸۸ در پیامی خطاب 
به سیا گفت: مســائلی هستند که احتیاجی نیست 
مردم بدانند و باید مانع این کار شــد … از نظر من 
دموکراسی زمانی رشد می یابد که دولت برای حفظ 
اسرار خود از روش های قانونی استفاده کند، زمانی 
که مطبوعات خودشان تصمیم بگیرند آیا باید یک 

مسأله ای را مطرح کنند یا خیر. 
پس می بینیم که گراهام آدم بی پروایی نیســت. 
ولی در این مــوردی که در فیلم مطرح می شــود، 
گراهام نمی خواهد زیر فشــار دولت کمر خم کند. 
زیبایی بازی مریل استریپ در این فیلم در این است 
که در تمام صحنه ها، حتی جاهایی که کنار بردلی 

اســت، می توان روحیه محافظه کارانــه او را حس 
کرد. چنین می شــود که پست فیلم مریل استریپ 
می شــود. جالب این که ظاهرا خود اسپیلبرگ هم 
می دانسته پست فیلم استریپ است. به همین دلیل 
چند بار از نماهای تعقیبی معروف خود برای نمایش 
اســتریپ اســتفاده می کند و برخالف فیلم های 
دیگرش، دیگر دلیلی نمی بیند برای نشــان دادن 
این که شخصیت فیلمنامه اش از یک خطر احتمالی 
آگاهی یافته، دوربین را به آرامی به او نزدیک کند. 
اســتریپ نیز حتی بهتر از دنیــل دی لوئیس فیلم 
لینکلن، با بازی زیرپوســتی خود مــا را مجذوب 

می کند. 
داستان یک ژانر

توقع می رفت اســپیلبرگ به ســبک فیلم هایی 
مــردان  همــه  و   )1۹۷1( کلــوت  همچــون 
رئیس جمهــوری )1۹۷6( از آلــن جــی پاکوال، 
برای نمایــش دوران پر از توهم نیکســون نماهای 
غیرکالسیک و متفاوت بیشــتری را مورد استفاده 
قرار دهد. ولی به نظر می آید او نمی خواسته کارش 
خیلی شبیه این آثار شــود. بیشتر می خواسته یک 
فیلم روزنامه ای پر سروصدا بسازد. از تالش او برای 
نشان دادن تجهیزاتی که این روزها دیگر جایگاهی 
ندارند )مواردی مثل ماشین تحریرهای دستی( این 

نکته را می شود متوجه شد. 
پســت در چند دیالوگ کوتاه هم سعی می کند 
درس های مهمی در مورد اهمیت مطبوعات آزاد و 
نقش آنها در بررسی نحوه عملکرد رئیس جمهوری 
به مخاطبان خود ارایه دهــد. این دیالوگ ها بعد از 
چند نما از نیکســون می آیند که به تنهایی پشت 
به دوربین در اتاق بیضی شــکل کاخ سفید نشسته 
و تلفنی با زیردســتانش صحبــت می کند. همین 
تصور این کــه واقعا چه صحبت هایــی در این اتاق 
بیضی شکل رد و بدل می شود کافی است تا از بابت 
فیلم پست و وجود کارگردانی همچون اسپیلبرگ 

خوشحال باشیم. 
Vuture :منبع

دوستی غیرطبیعی ملکه ویکتوریا با خدمتکار هندی جوانش در 
فیلمی با عنوان ویکتوریا و عبدل توجهــات زیادی را به خود جلب 

کرده است.
فیلــم از روزی آغــاز می شــود که به عنوان بخشــی از جشــن 
گرامیداشــت ۵0 ســالگی تاجگذاری ملکه ویکتوریــا، ده ها نفر از 
رهبران دنیا به یک ضیافت باشــکوه دعوت بودند. در بین این همه 
بزرگ و صاحب جاه، یک مرد جوان هندی بــه نام کریم عبدل هم 
بود که به عنوان هدیه ای از هند ساعاتی قبل وارد بریتانیا شده بود. 
مردی که قرار بود به ملکه در ارتباط برقرار کردن با شــاهزاده های 
هندی که در جشــن حضور داشــتند کمک کند. کریم به سرعت 
به مــورد اعتماد ترین مشــاور ملکه و نفرین شــده ترین عضو کاخ 
سلطنتی تبدیل شد. دوستی غیرطبیعی ملکه ویکتوریا با خدمتکار 
هندی جوانش در ســال 1۸۸۷ و در آن جشن ســالگرد تاجگذاری 
آغاز شــده و 1۴ سال ادامه داشــت، دوره ای که داستان های اتفاق 
افتــاده در آن اخیراً در فیلمــی با عنوان ویکتوریــا و عبدل با بازی 
جودی دنچ در نقش ملکه ویکتوریا به تصویر کشــیده شــده است. 
کریم در واقع منشــی مورد عالقه ملکه بود، معلمــی که هر روز به 
او درس زبان اردو می داد، او را با رســوم هندوستان آشنا می کرد و 
برای اولین بار ادویه جات هندی را به او شناساند. در مقابل نیز ملکه 
هدایای بی پایان خود را تقدیم او می کرد و القاب و عناوین مختلفی 
به او می داد که بســیاری از آن ها مورد انتقاد اعضای دیگر خانواده 

سلطنتی و البته حسادت آن ها قرار می گرفت.
وقتی ملکه در سال 1۹01 درگذشت، فرزندانش تمامی نامه هایی 
که وی به کریم نوشته بود را ســوزانده و کریم را نیز بدون تشریفات 
خاصی به هندوستان بازگرداندند. داستان رابطه این دو تنها در چند 
سال اخیر توســط یک تاریخ نویس هندی به نام شرابانی باسو بازگو 

شد که بعدها فیلم نامه ویکتوریا و عبدل را از آن اقتباس کردند. 
در فیلم می بینیم که او همیشــه همراه ملکه بوده و در سفرهای 
ملکــه او را همراهی می کرد و به گفته مایکل نلســون، نویســنده 
کتاب ملکه ویکتوریا و کشــف ریوریا، اگر چــه در کتاب خاطرات 
کریم چیزی از روابط عاشــقانه گفته نشــده اســت اما رابطه او با 
ملکه ویکتوریــا به حد عجیبی صمیمی و خصوصــی بود. وقتی که 
این دو شــب را در یک خانه ییالقی معروف به نام گالسات شیل در 
اســکاتلند گذراندند، همه نگاه ها به آن ها خیره شد. جالب تر این 
که بعد از مرگ براون، ملکه ســوگند یاد کرده بــود که دیگر به این 

کلبه باز نخواهد گشت. باســو می گوید که ملکه ویکتوریا در انتهای 
نامه هایــش به کریم از عبارت های نزدیک ترین دوســت تو و مادر 

دوستدار تو استفاده می کرده است.
همچنین در فیلم شاهد هســتیم که کریم از اختیارات و امتیازاتی 
بهره مند بود که برای هیچ خدمتکار دیگری قابل تصور نبود. او نه تنها 
از طرف ملکه این اجازه را داشــت که همسرش را به انگلستان بیاورد 
بلکه پدر و دیگر اعضای خانواده اش را نیز به این کشور آورد. همچنین 
کریم کالســکه مخصوص خود را داشته و در ســالن های اپرا بهترین 
جایگاه ها برای او رزرو می شــد. باســو در کتاب خود گزیده هایی از 
نفرین هایی که ندیمه های ملکه در نامه هایشان به یکدیگر نثار کریم 
کرده بودند را آورده اســت که در یکی از آن ها یکی از ندیمه ها برای 
وی آرزوی طاعون می کند و یکی دیگــر نیز آرزو می کند که کریم و 
پدرش مدتی طوالنی را به زندان بیفتند. برخی از افراد حاضر در کاخ 
شکوه های منطقی در مورد خواســته های نامعقول کریم داشتند. او 
همواره از ملکه درخواســت های بیشتر و بیشتر می کرد از جمله این 
که حقوق پدرش را افزایش دهد یا موجبات ترفیع رئیس ســابقش را 
فراهم آورد. امــا تنها غرور و نخوت او نبود کــه اطرافیان ملکه را آزار 
می داد. آن ها به دالیل نــژادی نیز از کریم بیــزار بودند زیرا برایش 
قابل درک نبود که یک تیره پوست هندی جایگاهی همطراز یا حتی 
باالتر از آن ها نزد ملکه داشــته باشد یا این که ســر یک میز با آن ها 

غذا بخورد و معاشرت روزانه داشتن با وی برایشان قابل تحمل نبود.
ملکه از تمامی این عداوت ها نســبت به کریم آگاه بود و البته آن ها 

را تحمل نمی کرد. ملکه می دانســت که بعــد از مرگش، کریم احترام 
چندانــی را از طرف اعضــا و کارکنان کاخ ســلطنتی دریافت نخواهد 
کرد بــه همین دلیل مدام بــه او هدایا و القاب تــازه ای اعطا می کرد. 
بدین ترتیب ســعی می کرد کارهایی انجام دهد که رضایت، راحتی و 
در خاطره ها ماندن دوســت هندی اش را تضمین نماید. درحالی که 
کریم خانه هایی را در اقامتگاه ســلطنتی دریافت کــرده بود اما ملکه 
زمین بزرگ دیگری را نیز در آگرا به وی بخشــید، دستور داد چندین 
پرتره از او تهیه شده و می خواست که از او در نوشتجات و روزنامه های 
مربوط به حریم سلطنتی از او نام برده شــود. در لحظات آخر عمر نیز 
خیلی واضح اعالم کرد که کریم یکی از سوگواران اصلی مراسم تدفین 
او خواهد بود، مرتبه ای کــه تنها در اختیار دوســتان نزدیک ملکه و 
خانواده او قرار داشــت. ملکه نمی توانســت اتفاقاتی که بعد از مرگش 
برای کریم رخ می داد را کنترل کند اما تمام تالش خود را برای کاهش 
دادن شدت سختگیری خانواده اش با کریم پس از مرگ خود به انجام 
رســاند. اما ترس های ملکه به واقعیت تبدیل شــدند. به محض از دنیا 
رفتن ملکه در 22 ژانویه ســال 1۹01، فرزندان ویکتوریا به ســرعت 

مشاور محبوب مادرشان را اخراج کردند.
شــاهزاده ادوارد هفتم نگهبانانــی را به خانه ییالقــی که کریم و 
همســرش در آن جا زندگی می کردند فرستاد تا تمامی نامه هایی که 
از طرف ملکه برای وی نوشــته شــده بود را ضبط کرده و به ســرعت 
بســوزانند. آن ها به کریم دســتور دادند که هر چه ســریع تر بدون 
هیچ گونه مراسم خداحافظی و نمایشــی به هند بازگردد. بازماندگان 
ملکه به طور کامل رد منشــی محبوبش را از مــدارک مربوط به ملکه 
پاک نکردند اما تمام تالش خود را برای دســت بــردن در واقعیات و 
گفتمــان وی از رابطه اش با ملکه انجام دادند. کریم در ســال 1۹0۹ 
در آگرا درگذشــت، تمامی یادداشــت ها و نامه هایی که برایش باقی 
مانده بود از بین رفت و البته فرزندی نیز نداشــت کــه خاطرات او را 

حفظ نماید.
اما یک چیز از آتش نگهبانانی که به خانه اش هجوم برده بودند در 
امان ماند و آن هم دفترچه خاطراتش بود، دفترچه ای که به شــکل 
سری در خانه عبدل رشید، پســرعموی او برای چندین نسل باقی 
ماند. نوادگان رشید این دفترچه را در سال 2010 و یک قرن پس از 
مرگ ملکه در اختیار باسو قرار دادند. خاطرات کریم جزییات جدید 
و باورنکردنی را در مورد دوســتی بســیار نزدیک او و ملکه نمایان 

می کرد که فراتر از خطوط قرمز نژادی و طبقاتی آن زمان بود...

دریچه

فیلم های روی پرده
روزهای آغازین  سال میالدی همیشــه روزهای اکران فیلم های پرفروش و پرسروصدا 
بوده و امسال هم از این قاعده مستثنی نیســت. این روزها عالوه بر فیلم هایی که از اواخر 
 ســال 201۷ به صورت محدود اکران شده اند و در  سال جدید اکران گسترده تری را دنبال 
خواهند کرد، فیلم های درجه یک دیگری نیز روی پرده آمده یا اکران خود را آغاز خواهند 
کرد که بدون شــک ارزش دیدن را دارند. اگرچه طبیعی است در نخســتین  ماه از  سال 
جدید میالدی سینماروها تمرکز خود را روی تماشای فیلم هایی که از شانس های اصلی 
مراسم اســکار و گلدن گلوب هســتند، قرار دهند، اما در این میان فیلم های دیگری نیز 
هســتند که اگرچه شــانس زیادی برای بردن جایزه ندارند، اما تماشای آنها بدون شک 

لذت بخش خواهد بود.
بازی مالی 

این فیلم که از روز پنجــم ژانویه اکران خود را 
آغاز کرده؛ از بازی جسیکا چستین بهره می برد 
که پس از بازی فوق العاده خود در  سال201۵ در 
فیلم دوشیزه اســلوان یک بار دیگر در همکاری 
با آرون ســورکین در درامی هیجان انگیز با نام 
»بازی مالی« درخششــی غیرقابل تصور دارد؛ 
در نقش مالی بلوم که یک ورزشــکار اســکی باز 
المپیکی بود که در رونــدی ویرانگرایانه به یک 

ترتیب دهنده بازی های پوکر زیرزمینی تبدیل شد. این فیلم را نباید از دست داد...
 توطئه آمیز: آخرین کلید 

این فیلم نیز که از روز پنجــم ژانویه اکران خود را 
آغاز کرده، یک فرانچایز ترســناک پرســود ساخته 
جیمز وان و لی وانل اســت کــه فیلم به فیلم پول و 
اشــتهار را به تجربه نشســته و اکنون به ایســتگاه 
چهارم خود رســیده اســت. چهارمین قسمت این 
مجموعه با نام توطئه آمیز: آخرین کلید ادامه روایت 
داستان قسمت قبلی و داستان یک متخصص حوزه 
فعالیت هــای ماوراءالطبیعه اســت که به بررســی 

اتفاقات غیرطبیعی و ترسناکی که در خانه کودکی اش در نیومکزیکو رخ می دهد، می پردازد.
 پست 
جدیدترین ســاخته استیون اســپیلبرگ که 
همین روزها اکران گســترده اش را آغاز خواهد 
کرد، با بازی مریل استریپ و تام هنکس اگرچه 
از ابتدای ساخته شدن یکی از شانس های مراسم 
اسکار قلمداد شده است، اما ناکامی تام و تمام آن 
در مراســم گلدن گلوب نشان می دهد کار بسیار 
دشواری در شب برگزاری اســکار در انتظار این 
فیلم خواهد بود و نمی شــود انتظار داشت پست 

بتواند موفقیت فیلم هایی چون فهرســت شــیندلر و مونیخ را تکرار کند. پست داستان 
رســانه ای را روایت می کند که در برابر اعضای یک دولت فاســد می ایستد. درواقع فیلم 
نشان می دهد واشینگتن پست قصد دارد اسناد پنتاگون مربوط به جنگ ویتنام را منتشر 

کند و در این میان دولتمردان قصد دارند به هر نحوی مانع از انجام این کار شوند.
 مسافر 
این فیلم نیز اکرانش را به طور وســیع از همین 
روزها آغاز خواهد کرد. در مســافر، لیام نیســن با 
خوامه کولت سرا برای بار چهارم همکاری می کند. 
این فیلم اکشن داســتان یک کارمند شرکت بیمه 
را روایت می کند که در یک نقشــه توطئه آمیز که 
ممکن اســت به بهای مرگ او تمام شــود، گرفتار 
می شــود و زمانی که وی ســوار بر قطار همیشگی 
روزانه اش است، باید این مشکل را حل کند. درباره 

این فیلم گفته شده شانس زیادی دارد تا شاید لیام نیسن را دوباره به روزهای اوجش برساند...
 ماری مغرور 

یک اکشــن زنانه؛ در ادامه ســری فیلم های 
اکشــن یا کامیک بوک هــای زنانــه ای که این 
روزهــا در  هالیوود روی بورس اســت. در ماری 
مغــرور، تاراجــی پــی هنســون در نقش یک 
شخصیت خشن و جان سخت ترسناک حضوری 
حیرت انگیز دارد و نشــان می دهــد فقط برای 
اشک ریختن جلوی دوربین زاده نشده است. او 
در اکشن بسیار پرتحرک ماری مغرور نقش یک 

قاتل موفق را بازی می کند که ناگهان درمی یابد یک پسربچه بی گناه را یتیم کرده است.
 پدینگتون ۲ 

دو ســال پــس از ســاخت نخســتین فیلم 
انیمیشن/ الیو اکشن پدینگتون که بسیار مورد 
اســتقبال قرار گرفت، این خرس شبه انســان 
بار دیگر بازگشــته و فراری دیگــر را به تصویر 
می کشــد. از بازیگران این فیلم می توان به بن 
ویشــاو، هیو بونوایل، ســالی  هاوکینز، برندون 
گلیســون، جولی والترز، جیــم برودبنت، پیتر 
کابالدی و هیو گرانت اشــاره کرد. فیلم داستان 

شخصیت اصلی را که بی گناه به زندان افتاده است، روایت می کند.
 ۱۲ مرد قوی 

دو هفته بعد؛ در نخســتین روزهــای بهمن ماه 
اکران این فیلم آغاز خواهد شــد. فیلمی که در آن 
کریس همسوورث را شــاهدیم که پیش از این که 
در »انتقام جویان: نبرد ابدیت« حضور یابد، همراه با 
مایکل شانون، مایکل پنیا و تروانته رودز نقش یکی 
از ســربازان ویژه ایاالت متحده را بازی کرده است. 
نقش ســربازی را که پس از حمالت 11ســپتامبر 
سوار بر اســب برای مبارزه با طالبان به افغانستان 

فرستاده می شود. این فیلم با نام 12 مرد قوی براساس اتفاقات واقعی ساخته شده است.
 جنایت شهر کوچک 

هم زمان با 12 مرد قوی؛ جنایت کوچک شــهر 
ما نیز اکران خواهد شــد. یک نوار کوچک مستقل 
که می گویند در آن جان  هاکس بهترین بازی تمام 
کارنامه اش را ارایه کرده اســت. جان  هاکس یکی 
از بازیگران  هالیوودی اســت که هیچ گاه به اندازه 
استعدادش مورد توجه قرار نگرفته و اکنون فرصت 
این را پیدا کرده که در فیلمی نئونوآر مســتقل با 
عنوان جنایت شــهر کوچک نقش یک مرد الکلی 

که قبال پلیس بوده را بازی می کند که سعی دارد یک معمای قتل را حل کند.
 بیشه دزدان 

این فیلــم نیز محــل بازی جــرارد باتلر 
اســت. بازیگری که بعد از این که سعی کرد 
در فیلم ژئواســتورم دنیــا را از یک رخداد 
ویرانگــر طبیعی نجات دهــد، این بار و در 
این فیلم تریلر و با مضمون ســرقت از بانک 
که بیشــه دزدان نام دارد، آمــده تا تالش 
کند و مانع از ســرقت ســه مرد خالفکار از 
بانک شــود. از دیگــر بازیگران ایــن فیلم 

می توان به کورتیس جکســون، پابلو شریبر و اوشی جکسون اشاره کرد.

همه چیز درباره جدیدترین فیلم استیون اسپیلبرگ

داستان یک دوران، یک روزنامه، یک زن

رسوایی خاندان سلطنتی بریتانیا در یک فیلم هالیوودی

رویای چهارده ساله هندی!


