ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﻠﻢ Goosebumps 2: Haunted
Halloween؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮی ﺷﺮور -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺗﻨﺒﻞﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻘﻤﻪﻫﺎی آﻣﺎده را
ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی

ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ!

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎﺳﺖ .اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی
ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل وﻗﻔﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺮی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﭘﺎرک ژوراﺳﯿﮏ رﻓﺘﻨﺪ و دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
ﻓﺮوش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ً
ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎﻗﺮﺻﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ اﮐﺮان ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮی ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ﺑﻪ

ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮود و

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺮی
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی

ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺒﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از رﻣﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ.

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ رﻣﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻣﺎن
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ دارد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ رﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ روزی
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺒﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺎﺷﻨﻪ درﺗﺎن را از ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﮐَ ﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ از وﻗﻔﻪای  17ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ رﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﮐﺲ آﻓﯿﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﯽ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻗﯿﺪ
ﻗﺴﻤﺖ دوم را ﻣﯽزدﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .اﯾﻦﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Goosebumps
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮی رﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺳﺎل  2015اﮐﺮان ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮی
رﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را دارد )اﯾﻦ ﮐﺘﺐ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی »ﻣﻮر ﻣﻮر« و ﯾﺎ »داﯾﺮه وﺣﺸﺖ« و ﯾﺎ
»ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﺘﺎن ﺳﯿﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪای ﺑﺮای آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ؛ دﻧﺒﺎﻟﻪای ﮐﻪ
ﻋﮑﺲ اﮐﺜﺮ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﭼﺎر اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮ
ِ
دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺳﻠﭙﯽ از آن دﺳﺘﻪ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ( ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای دارد و
در ﺑﺎﻃﻦاش ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎرﮔﺮدان :آری َﺳ ِ
ﻨﺪل
اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه :ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﭘﯿﮑﭽﺮز و ﺳﻮﻧﯽ ﭘﯿﮑﭽﺮز
ﺑﺎزﯾﮕﺮان :ﻣﺪﯾﺴﻮن آﯾﺰﻣﻦ ،ﺟﺮﻣﯽ ری ﺗﯿﻠﻮر و ﺟﮏ ِﺑ َﻠﮏ
ﺑﻮدﺟﻪ 35 :ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻓﯿﻠﻢ  Goosebumps 2: Haunted Halloweenدرﺑﺎرهی دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎرا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺷﻮد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪاش را ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ روزی از ﺑﺮادر
و دوﺳﺘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻧﯽ )ﺑﺮادر ﺳﺎرا( و ﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن آﺷﻐﺎل و ﻟﻮازم
اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو
در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﺑﺎﻋﺚ آﻏﺎز ﻣﺎﺟﺮای اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪی دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دوم ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦﺗﺮی
از ﻗﺴﻤﺖ اول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای رد آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺜﺎلﻫﺎی واﺿﺢ و ﺑﺴﯿﺎری آورد .ﻓﯿﻠﻢ  Goosebumps 2ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﺎﻧﻮن دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ

ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول دارد اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارد.

ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﺻﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اﯾﻦﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد :ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺮوﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪای ﻋﺎدی! اﯾﺪهای
ً
اﻟﺒﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز رﻣﺎنﻫﺎی داﯾﺮه وﺣﺸﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ
ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،راب ﻟﯿﺒﺮ و دارن ِﻟﻤﮑﻪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ داﺳﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ
دوم را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻓﯿﻠﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺮای ﻫﯿﻮﻻ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺪق
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﺎن ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ
دوﺑﺎره در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری ﺣﺲ ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ دﺳﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻠﭙﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺮور داﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﺴﻤﺖ اول ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺟﺪای از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ  Goosebumps 2: Haunted Halloweenﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد دارای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.در ﻗﺴﻤﺖ اول
ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در داﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ ﺳﺎﻧﯽ و ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﻧﺦ ﻧﻤﺎ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ
داﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺮده داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﮐﻨﺪ و ﮐﺎش ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای رﻓﻊﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ اول و دوم ﺳﺮی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی  Goosebumpsﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻮل ﺑﺮﻓﯽ ﭘﺎﺳﺎﻧﺪرا،
ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ،ﮔﺮﮔﯿﻨﻪ و… ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در راس آنﻫﺎ اﺳﻠﭙﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد آر .ال اﺳﺘﺎﯾﻦ ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻓﯿﻠﻢ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽاش
اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺮور ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﻏﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن را
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی او در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش داﺳﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺳﻠﭙﯽ
در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﭽﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ
 Goosebumps 2: Haunted Halloweenدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ اول اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ
و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ اول داﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد و ﻋﻤﻼ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ اول ،ﭘﺲ از ورود ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ
داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﺴﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ را از ﺧﻮد
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ً
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻧﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﺮه
داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اداﻣﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﭙﺮدازم؟
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ و َدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ از اواﺳﻂ ﻓﯿﻠﻢ

وارد ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻓﯿﻠﻢ  Goosebumps 2: Haunted Halloweenﻧﮕﺎه ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ،ﺑﺎ
ﻧﺎمﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﮏ ﺑﻠﮏ ،ﻣﺪﯾﺴﻮن آﯾﺰﻣﻦ و ﺟﺮﻣﯽ ری ﺗﯿﻠﻮ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺟﮏ ﺑﻠﮏ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮی داﺷﺖ و اﯾﻨﺒﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽاش در ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ  Jumanji: Welcome to the Jungleوﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﺣﻀﻮر آﯾﺰﻣﻦ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮﻣﺎﻧﺠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺑﻠﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻮده .او در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻮﻣﺎﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از
ﭘﺲ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎی ﮐﻤﺪی و اﮐﺸﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد .اﻟﺒﺘﻪ راه زﯾﺎدی ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﯿﺶ رو دارد ،زﯾﺮا ﻫﻨﻮز در ﻓﯿﻠﻢ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی او را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺪ ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ  Itﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻣﺎن اﺳﺘﻔﻦ ﮐﯿﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او در
ری ﺗﯿﻠﻮر را ﻧﯿﺰ
ً
آن ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای ﭼﺎق و ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﭽﻪ زرﻧﮓ و اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﺮادری ﻓﻀﻮل را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮ
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮرد.

آﯾﺰﻣﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪهای را از ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻓﯿﻠﻢ  Goosebumpsﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن راه ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در ﻫﺎﻟﯿﻮود

در ﭘﯿﺶ رو دارد

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ اﺛﺮ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ،ﮐﻤﺪی و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﯽرود ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻓﯿﻠﻢ در ﻧﯿﻤﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻟﻤﺎنﻫﺎی آﺛﺎر
ﮐﻤﺪی و ﺗﺮﺳﻨﺎک و در ﻧﯿﻤﻪی دوم ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی اﻟﻤﺎنﻫﺎی آﺛﺎر
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ و اوج ﻧﻮآوری ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪنﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ رده ﺳﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﯾﺪ و از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص
ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﯾﺮه وﺣﺸﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ
آر ال اﺳﺘﺎﯾﻦ و داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،از دﯾﺪن آن ﻟﺬت ﮐﺎﻓﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

