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 ٤٥١ Fahrenheitيک فيلم نمايشی آمريکايی در سال  ٢٠١٨است که توسط رامين بحرينی نوشته شده و به کارگردانی
رامين بحرينی بر اساس کتابی همان نام  Ray Bradburyاست .مايکل بورد اردن ،مايکل شانون ،صوفيه بوتلﻼ ،ليلی
سينگ ،گريس لين کونگ و مارتين دونووان ،ستاره است .اين فيلم در آينده ای در آمريکا قرار دارد که فيلم »آتش نشان« را
دنبال می کند که کارش اين است که کتاب های غير مجاز را بسوزاند و فقط پس از مﻼقات با يک زن جوان به جامعه سوال
بپردازد .پس از اولين فيلم در جشنواره فيلم کن سال  ،٢٠١٨فيلم در  HBOدر تاريخ  ١٩مه  ٢٠١٨پخش می شود.

خﻼصه داستان
در آينده ،پس از جنگ داخلی دوم ،بيشتر خواندن در آمريکا تنها به اينترنت محدود می شود ،که " "٩ناميده می شود و اکثر
کتاب ها ممنوع است )به استثنای کتاب مقدس ،فانوس دريايی و موبای ديک( و دستور داد توسط "آتش نشانان" که بخشی از
وزارتخانه است ،يک ديکتاتوری استبدادی که ناخوشايند ،بيماری روانی و نظرات متضاد را در خواندن ادبيات "اشتباه"
سوق می دهد ،سوخته است .گای مونتاگ ،يک آتش نشان دهنده زندگی در کليولند ،در مورد کار خود بدون سوال می رود،
معتقد است که با دنبال کردن در مراحل پدرش ،او در خدمت و محافظت از جامعه است .همه اينها زمانی تغيير می کند که
او با يک خبرنگار به نام  Clarisseتماس برقرار کند ،او را با به اشتراک گذاشتن برخی از تاريخ واقعی آمريکا و ظهور
وزارتخانه به مبارزه با اقدامات و اعتقاداتش می پردازد .هنگامی که او در نهايت تصميم می گيرد که شورشی را تحمل کند
و درک ک ند که چگونه "زرق و برق" )دفعات خواندن کتاب خواندن( خواند ،او به تحقق می پيوندد  -او هم اکنون می خواهد
به عنوان خوانده شده نيز باشد Montag .تصميم می گيرد برای کمک به يک شورشی که برنامه ای برای بازتوليد
اطﻼعات خود را از طريق حيوانات داشته باشد .اين گروه شورشی کتاب ها را به يک  DNAپرنده تبديل می کند تا بتواند
در تﻼش های آتش نشانان زندگی کند.
 Montagبا کاپيتان بيتی مواجه است و خود را در حال اجرا می گذارد و در نهايت با گروهی از  Eelsارتباط برقرار می
کند .خانه يونانی ها توسط آتش نشانان کشف شده است؛ مونتاگ پرنده را پيدا می کند و يک فرستنده را درون آن قرار می
دهد تا بتواند دانش خود را در کانادا پيدا کند .کاپيتان بيتی با او مقابله می کند و تﻼش می کند تا او را متوقف کند ،اما اجازه
می دهد تا پرنده پرواز کند .پس از  Montagاين پرنده را آزاد می کند Beatty ،او را در معرض خشم زندگی می کند.
ستاره ها آن را به کانادا می رسانند و با گله ای غول پيکر ديگر ستاره ها می پيوندند.

بازيگران
مايکل بورد اردن به عنوان گای مونتانمايکل شانون به عنوان کاپيتان جان بيتیصوفيه بوتﻼ به عنوان کلريس مک کلﻼن Khandi Alexanderبه عنوان تونی موريسونليلی سينگ به عنوان رقيبمارتين دونوون به عنوان ناياری کميسيونراندی مک کوئين به عنوان گوستاووديلن تيلور به عنوان داگﻼسگريس لين کونگ به عنوان رئيس مائو Keir Dullea-به عنوان تاريخنگار

توليد و پخش
رامين بحرانی در اوايل ژوئن سال  ٢٠١٦سازگاری رمان برادبری را با خود دارد .در آوريل  ،٢٠١٧مايکل شانون و
مايکل بورد اردن در اين فيلم به نمايش درآمدند ،در حالی که اردن نيز نقش اجرايی را به عهده داشت .در ماه ژوئن ،صوفيه
بوتلﻼ در اين پروژه قرار گرفت .شخصيت يوتيوب ،ليلی سينگ ،به عنوان يک وﻻگگر بازی کرد ،و لورا هرير ،به عنوان
ميلی ،همسر مونتاگ بازی می شد .فيلمبرداری در ماه ژوئيه  ،٢٠١٧با افزودن مارتين دانووان ،اندی مک کوئين و گريس
لين کونگ به بازيگران در ماه اوت آغاز شد.

