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امیرعلی حبیبی

سکوت در حد مرگ

قتل بدون عذاب وجدان

در ابتدایقسمتاولاینفیلم،باخانوادهایروبهرومیشوید که گویاهمه کر واللهستند.
امــا کمکــم متوجــه میشــویم آنها به خاطر ترس از موجوداتی خــاص بدون کالم با هم حرف
میزنند .درســت وقتی این موضوع را میفهمیم که پدر و پســر کوچک خانواده برای تخلیه
فریادهای فروخردهشــان کنار امواج خروشــان آبشــار میروند تا صدای فریادشان در حجم
صدای آب شنیده نشود.
در فیلم «یک مکان سا کت» ،بله باز هم پای بیگانهها وسط است .آنها به هیچ چیز و هیچکس
رحــم نمیکننــد .از دنیــا چیز زیــادی باقی نمانده .البته یک خبر خوب و یک خبر بد وجود دارد.
خبر خوب اینکه این موجودات نابینا هستند و نمیبینند و خبر بد اینکه سیستم شنوایی
حساســی دارند و کوچکترین صدا را تشــخیص میدهند و با ســرعت شــدید خودشــان را به
آنجا میرسانند.
خانواده آبوت بهواسطه دختر ناشنوایی که دارند زبان اشاره بلدند و همین باعث میشود
سه هیچ از بقیه آدمها جلو باشند و خب همین به بقای آنها کمک میکند ،گرچه آن را تضمین
نمیکند .حاال سؤال اینجاست که زندگی در سکوت کامل تا کی میتواند ادامه داشته باشد؟!
جــان کراسینســکی و تیــم حرفهایاش توانســتند
فیلــم ســینمایی «یک مکان ســا کت» را در دو
قســمت و سالهای  2018و  2020ا کران کنند.
هر دو قســمت ایــن فیلمهای ســینمایی کلی
ســروصدا کردنــد و فــروش گیشــه خوبــی دارند .یک
مکان سا کت بیشتر از یک فیلم تخیلی ،ترسنا ک است
و ا گر ذهن تحلیلگرایی داشته باشید میتوانید آن را
به زندگی امروزی خودمان وصل کنید .راستی گفتن
«دوســتت دارم» را فراموش نکنید .شــاید این آخرین
باری باشد که میتوانید با کسی صحبت کنید!

در آیندهای دور انسانها برای همیشه مرگ را شکست خواهند
داد .دیگر هیچ چیزی نمیتواند انســانها را بکشــد ،نه بیماری،
نه گرســنگی و تصادفات و ...در همین دوره یک ســازمان دولتی
مخوف که آدمها را میکشد میزبان دو کار آموز جدید به نامهای
«ســیترا» و «روئــن» میشــود .آنها یا باید یــاد بگیرند تا چگونه با
داس مــرگ ،بدون هیــچ عذاب وجدانی و با عالقه کامل ،آدمها
را بکشند (البته روئن و سیترا این را نمیخواهند) یا اینکه جان
خودشان به خطر بیفتد.
خب شاید برایتان سؤال باشد انسانها چرا باید خود را جاودانه
کنند و بعد خودشان ،خودشان را بکشند .این سؤال دو جواب
دارد :یکی اینکه از ما انسانها هر چیزی برمیآید و دیگر اینکه
با نمردن انسانها جمعیت کره زمین خیلی زیاد میشود پس
برای اینکه جمعیت متعادل بماند باید یک گروه کار ویروس و
با کتر یها را انجام دهد.
ا گر اهل داستانهای ترسنا ک و مخوف
هستیدومیخواهیدبدانیدروئنوسیترا
چطوردر نقش مأمور مرگ فرو میروند و
آدمهــا را بــه دام مرگ میکشــانند کتاب
«داس مــرگ» نوشــته نیل شوتســرمن
را بخوانید .فقط حواســتان جمع باشــد
جــذب ایــن ســازمان نشــوید یــا اینکه
توجه این ســازمان به شما جلب نشود.
مأموران آنها همه جا هستند.

هیوالهایی کنار ما

اینبار رفتیم سراغ
چند محصول فرهنگی
با ژانر وحشت .شما
برای معرفیهای
بعدی چه ژانری را
پیشنهاد میکنید؟
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گفتوگــوی ذهنی ،مکالمــه دائمی ضمیر درونی ما با
خودش است و اغلب مواقع این گفت و گو یک بحث
منفیوتخریبگر است.تحقیقاتوپژوهشهایتیم
دیزنی و پیکسار نشان داده است این ضمیر منفینگر
فقط در ذهن ما انسانها نیست و موجودات دیگری
مثــل موجــودات عجیــب و غریب زیر دریــا هم از این
موضوع رنج میبرند.
لــوکا و البرتــو دو تــا رفیق زیر آبیاند کــه وقتی میآیند
روی آب تبدیل به دو تا پســر نوجوان و پر شــر و شــور
میشــوند .آنهــا تمام تالششــان را میکنند تا موتور
وســپایی که جایزه مســابقه شــهر اســت را ببرند .اما
خب قرار نیست ضمیر درونیشان به آنها کمکی کند
و در عوض کلی «تو نمیتونی!» و «باور کن نمیشه!»
جلوی پای لوکا و البرتو میگذارد .با این حال آنها هم
قرار نیست چندان به حرفش گوش کنند.
پیکســار در آخرین انیمیشــن خود یعنی «لوکا» فرمان
کشــتی را سپرده به دســت انریکو کازاروزا و
انریکــو هــم تمام مخاطبــان خودش
را به یک ســفر  100دقیقه به شــهری
در ایتالیــا مهمــان کرده اســت.
شــهری کــه مردمــان آن در
آبهای اطرافش هیوالهایی
دیدهانــد و خبــر ندارنــد که
همــان هیوالها در
میــان خودشــان
زندگیمیکنند،خوب
به اطرافت نگاه کن .ا گر
دقت کنی تو هم چندتا
از آنهــا را تشــخیص
میدهی.

دریاچه گنج

آدمهــای زیادی بــرای به دســت آوردن گن 
ج
جــان خــود را از دســت دادهانــد و مکانهای
زیادی را زیر پا گذاشتند .با این حال گنجهای
زیــادی هنوز ســر بــه مهر ماندهاند و دســت
کســی بهشان نرسیده .شــاید ندانید که یکی
از مکانهــای مملــو از گنج که جان آدمهای
زیــادی را گرفتــه؛ دریاچــه تخت ســلیمان در
روستای تکاب آذربایجان غربی است.
دریاچــهای که میگویند بــا کوبیدن عصای حضرت
ســلیمان بــه وجود آمده اســت .بعضــی هم آن را
محل تولد زرتشــت میدانند .امالح زیاد آب این
دریاچه باعث شــده اســت کــه راز آن همچنان
فــاش نشــده بمانــد .هــر چنــد که بــا عمق
60متــری این دریاچه در صورت نبود امالح
هــم کشــف ایــن گنجهــا ناممکن بــه نظر
میآمــد .بعضی از متــون تاریخی و اعتقاد
مردم محلی از گنجهای زیاد
و بــاارزش در کف این دریاچه
خبــر میدهنــد .از اشــیای
ارزشــمندی کــه بــرای نذر
در آن میانداختنــد یــا
انداختــن گنجها برای
اینکــه بــه دســت
د شــمنا ن نر ســد
گرفتــه تــا افســانه
پنهــان شــدن گنج
حضرت سلیمان
در عمــق ایــن
دریاچه.

