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سينماي جهان

يكشنبه  19تير 1390

روياهايي كه ميآيند

نگهبان باغ وحش

فيلمسازي در كام جنون

The Ward
كريس��تن (آمب��ر هيرد) به ش��كل مرموزي در
بيمارستان رواني بستري ميش��ود و در آن بخش
از بيمارس��تان اتفاقات عجيب و ترسناكي براي او و
بيماران ديگر اتفاق ميافتد كه به نيروهايي ناشناخته،
يك شبح ،پيكرهايي از شكل افتاده ،پزشك مسوول
بخش و يك بيمار سابق مربوط است .اين تازهترين
فيلم جان كارپنتر ،فيلمساز كهنهكار ژانر ترسناك
اس��ت كه ش��اون راسموس��ن و مايكل راسموسن
فيلمنامهاش را نوش��تهاند .ليندسي فونسكا ،دانيل
پانابيكر ،ميمي گامر ،لورا لي و جيرد هريس از ديگر
بازيگران اين فيلم  88دقيقهاي هستند كه با بودجه
 10ميليون دالر در ايالت واش��نگتن آمريكا توليد
ش��ده و بعد از اولين نمايش در جش��نواره تورنتو و
حضور در چندين جشنواره ديگر ،اكران عمومي آن
با درجهبندي  Rاز اين هفته آغاز شده است.
رييسهاي وحشتناك

اگر استفن كينگ در ادبيات عنوان «استاد وحشت»
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده ،در س��ينما هم هس��تند
صاحبنظراني كه معتقدند جان كارپنتر را بايد «استاد
سينماي وحشت» خواند .استاد سينماي وحشت عنوان
قانعكنندهاي به نظر ميرس��د ،چرا كه جان كارپنتر در
طول بيش از  30سال فيلمس��ازي نشان داده كه فقط
كارگرداني نيست كه به لحاظ مضموني و بصري در ژانر
وحشت كار كرده باشد ،بلكه او در واقع خود تجسمي از
اين ژانر اس��ت .كارپنتر عالوه بر كارگرداني ،نويسندگي
و آهنگس��ازي برخي از فيلمهايش را نيز خود به عهده
گرفته اس��ت .با وجود اينكه بيش��تر فيلمهايش در ژانر
وحش��ت ميگنجند ،نبايد او را صرفا فيلمس��از اين ژانر
بداني��م؛ چرا كه فيلمهاي اكش��ن و علمي و تخيلي هم
س��اخته است .اس��تادي و مهارت او در اصول سينما در
بيش��تر فيلمهايش ديده ميشود و بس��ياري از مسايل
اجتماع��ي ،نژادي و جنس��ي دنياي م��درن در آثارش
منعكس ش��دهاند .اما نكته عجيب اين است كه كارپنتر
جزو آن دسته فيلمسازاني قرار گرفته كه يا فيلمهايشان
قدر نميبينند و از سوي منتقدان هم گاه ناديده گرفته
ميش��وند .اما مروري كوتاه بر فيلمهاي ش��اخص او به
خوبي جايگاهش را در س��ينماي آمريكا نشان ميدهد.
براي مثال فيلم «هالووين» را كه در سال  1978ساخت
يكي از موفقترين فيلمهاي ژانر وحشت است كه فروش
زيادي داشت و هفت دنباله بر آن ساخته شد و بعد از آن
بسياري از فيلمسازان از كارپنتر تقليد كردند.
جان كارپنتر در  1948در نيويورك به دنيا آمد .پدرش
موس��يقيدان بود و در سالهاي كودكي و نوجواني به او
كمك كرد كه ذوق هنري و موس��يقايياش را باال ببرد.
كارپنتر در جواني بسيار به فيلمهاي وسترن عالقهمند
بود چنانكه تاثير وسترن را در بيشتر فيلمهايي كه بعدها
ساخت ميش��ود ،دنبال كرد .اينها چيزهايي بود كه در
جواني روي او تاثير گذاش��ت :وسترنهاي هاوارد هاكز و
جان فورد به عالوه فيلمهاي علمي -تخيلي ارزانقيمتي
كه در دهه  1950ساخته ميشد .كارپنتر در اوايل دهه
 1960وارد مدرسه فيلمسازي دانشگاه كاليفرنيا شد كه
يكي از مهمترين مراكز آموزش��ي آمريكا بود .در 1975
وقتي كه هنوز دانشجو بود ،اولين فيلمش به نام «ستاره
تاريك» را س��اخت .فيلمي علمي -تخيلي درباره چهار
فضانورد كه ماموريتي فضايي دارند تا جهانهاي ناپايدار را
نابود كنند و فضاي كهكشاني را براي آيندگان جاي امني
كنند .فيلم اول كارپنتر ديدگاهي پستمدرنيستي داشت
و س��الها پيش از «بيگانه» (رايدلي اسكات )1979 ،يا
«بليد رانر» ( )1981ساخته شده بود .ايدههاي خالقانهاي
در فيلم بود و به عنوان يك فيلم دانشجويي با بودجهاي
اندك موفقيتي براي كارپنتر محسوب ميشد .كارپنتر
در  1976اولين فيلم حرفهاياش «حمله به ناحيه »13
را س��اخت كه فيلم مهجوري است اما از اين نظر كه به
نوعي بازسازي «ريو براوو» وسترن كالسيك هاوارد هاكز
بوده ،قابل توجه است .كارپنتر داستان «ريو براوو» را به
لسآنجلس دوران مدرن ميآورد و به لحاظ س��بكي به
فيلم «شب مردگان زنده» جورج رومرو نزديك ميشود.
اولين نش��انهها از مشخصههاي بصري و تماتيك خاص
كارپنتر در اين فيلم ديده شد .فيلم بعدي او «هالووين»
كه تا امروز موفقترين فيلم او بوده اس��ت ،پاي كارپنتر
را در ژانر وحش��ت محكم كرد و يكي از تاثيرگذارترين
فيلمه��اي تاريخ س��ينماي آمريكا به نام او ثبت ش��د.
«هالووين» داس��تان سادهاي داش��ت ،يك پرستار بچه
توسط يك قاتل زنجيرهاي كشته ميشود .كارپنتر موفق
ميش��ود از همين داستان ساده فيلمي خوشساخت و
هوشمندانه بسازد كه به شدت تاثيرگذار است و تماشاگر
را ميترساند .بسياري از عناصر فيلم او جزو موتيفهاي
ژانر ش��د و در بسياري از فيلمها تكرار شد .نحوه روايت

فيلم و نمايش خشونت و جلوههاي بصري همه استاندارد
تازهاي براي ژانر وحشت ايجاد كردند .هالووين باعث شد
كه ژانر فرعي به نام «اسلش��ر» در اواخر دهه  70و اوايل
دهه  80شكوفا شود .موفقيت فيلم مستقل و كمبودجه
«هالووين» ش��هرتي براي كارپنتر رقم زد و باعث ش��د
اس��توديوهاي هاليوود بودجههاي كالني براي فيلمهاي
بعدياش در اختيارش بگذارند.
كارپنت��ر در برخي از فيلمهاي اس��توديويياش هم
خالقيت خود را نشان داد .در  1980فيلم «مه» را ساخت
كه فيلمي علمي -تخيلي بود با داستاني كه ارواح در آن
حضور داشتند« .مه» كه به زيبايي فيلمبرداري شده بود
به شهر كوچكي ميپرداخت كه جرايم فرهنگي مردمش
باع��ث به وجود آمدن موجودات فراطبيعي ميش��د .در
 1981كارپنت��ر باالخره فرصت يافت يكي از روياهايش
را تحقق بخشد و فيلم «فرار از نيويورك» را بسازد .فيلم
اكشني كه بس��يار متاثر از وسترنهاي سرجيو لئونه و
هاوارد هاكز بود .جرم ،جنايت ،فساد و افزايش جمعيت
و غ��روري كه در آمريكاي آن س��الها بود ،در اين فيلم
نمود يافتند .كارپنتر در  1982فيلم «چيز» را ساخت كه
بازسازي فيلمي كالسيك به نام «چيزي از دنياي ديگر»
بود كه هاوارد هاكز آن را تهيه كرده بود« .چيز» فيلمي

علم��ي -تخيلي بود كه به مبارزه اعضاي يك ايس��تگاه
فضايي با موجودات فضايي بيگانه ميپرداخت .موجودات
فضايي حيات موجودات زميني را تهديد ميكردند و از
گوشت انسان موجود عجيبي ميساختند« .چيز» يكي از
پيچيدهترين فيلمهاي كارپنتر تا به امروز است.
در دهه  80بيش��تر فيلمسازان ژانر وحشت به سراغ
اقتباس از رمانهاي استفن كينگ رفتند .جان كارپنتر
در اين س��الها فيلمهاي «كريستين»« ،مرد ستارهاي»
و «مش��كل بزرگ در چين كوچك» ( )1986را ساخت.
مرد ستارهاي فيلم علمي -تخيلي و رمانتيكي بود درباره
يك بيگانه فضايي كه به زمين ميآيد و گرفتار ميشود.
دو فيلم كريستين و مرد ستارهاي اكران موفقي داشتند
و با نظر مثبت منتقدان نيز روبهرو شدند« .مشكل بزرگ
در چي��ن كوچ��ك» را نيز ميتوانيم يك��ي از فيلمهاي
خوب كارپنتر محس��وب كنيم .اين فيلم تركيبي بود از
ژانرهاي وسترن ،وحشت ،فانتزي و البته فيلمهاي رزمي
هنگكنگي! استفاده از هنرهاي رزمي آسياي شرقي در
اين فيلم درست مثل «ماتريكس» برادران واچوفسكي يا
«ببر خي��زان ،اژدهاي پنهان» بود .عالوه بر اينها در اين
فيلم كارپنتر ش��خصيت قهرمان اكشن آمريكايي را كه
در دهه  80به اوج رسيده بود نيز به چالش كشيد .جك
برتون (كرت راسل) قهرمان اين فيلم ،احمق سادهلوحي
است كه فكر ميكند «جان وين» است و اعمال قهرمانانه
او مثل دن كيشوت بيفايده و گاه خطرناك است .فيلم
«مشكل بزرگ در چين كوچك» به دليل مسخره كردن
قهرمان اكشن آمريكايي جاي چنداني در اكران عمومي
نيافت .كارپنتر بعد از ساخت چهار فيلم استوديويي به
خاطر دخالتهاي مديران اس��توديوها مايوس شد و باز
به فيلمسازي مس��تقل روي آورد؛ چراكه به اين ترتيب
ميتوانس��ت حتي با بودجه كم فيلم خودش را بس��ازد.
بازگشت او باعث شد دو فيلم خالقانه «شاهزاده تاريكي»
( )1987و «آنها زندگي ميكنند» ( )1988را بسازد.
كارپنتر دهه  1990را با فيلم «خاطرات مرد نامريي»
آغ��از كرد .اين فيلم كمدي ناموفقي بود كه احتماال بايد
بدترين فيلم او در نظر گرفته شود .اما كارپنتر در  1995به
سراغ جهان ترسناك خلق شده توسط «اچ پي.الوكرفت»
رف��ت و كاري كرد كارس��تان« .در كام جنون» فيلمي

آخرالزمان��ي بود كه بر پايه اين ايده اس��توار ش��ده بود
كه داس��تانهاي ترس��ناك ميتوانند ازخودبيگانگي و
ش��يزوفرني وحشتناكي در خوانندگان به وجود بياورند.
«در كام جن��ون» فيلم خوشس��اختي ب��ود كه جهان
كابوسگونهاي خلق كرد كه به نوعي نمايانگر جهان خود
سينماي وحشت هم بود« .دهكده نفرينشدگان»« ،فرار
از لسآنجلس» و «خونآشامان» فيلمهاي ديگر كارپنتر
در دهه  1990بودند .اين فيلمها نيز متاثر از وسترنهاي
س��رجيو لئونه و جان فورد بودند اما كارپنتر با تغيير در
نوع روايت س��اختارهاي تازهاي خل��ق كرد و به عالوه با
مضامين اسطورهاي وسترنها نيز بازي كرد .كارپنتر در
سال  2001فيلم «اشباحي از مريخ» را ساخت و پس از
آن مدتي فيلمسازي را كنار گذاشت .بعد در سال 2010
فيلم «نگهبان» را ساخت كه همين روزها در آمريكا روي
پرده رفته است« .بخش» تريلري  88دقيقهاي است كه
مثل بيشتر فيلمهاي كارپنتر ارواح و اشباح در آن حضور
دارند .در اين فيلم آمبر هرد نقش زني به نام كريستين را
بازي ميكند كه توسط يك روح به قتل ميرسد .به نظر
ميرسد كارپنتر كهنهكار در  62سالگي هم هنوز همان
مايههايي دوران اوج فيلمس��ازياش را دنبال ميكند و
دنياي ارواحي كه تبديل به قاتالن سريالي ميشوند هنوز
دست از سرش برنداشته است.
جان كارپنتر پس از  30سال فيلمسازي در جايگاهي
ايستاده است كه ميتوان گفت برخي از بهترين فيلمهاي
ترس��ناك تاريخ س��ينما را س��اخته است .بس��ياري از
فيلمهاي مهجور او در اين س��الها روي  DVDدوباره
كشف شدهاند و جايگاه تازهاي يافتهاند .فيلمهايي مثل
«چيز» يا «آنها زندگي ميكنند» كارپنتر را به عنوان يكي
از چهرههاي سينماي فانتزي مطرح ميكنند .عالوه بر
اين ،او كس��ي است كه وس��ترن را در فرمهاي اكشن و
ترسناك و علمي -تخيلي بازسازي كرد و به نوعي افتخار
ساختارشكني وس��ترن به او هم ميرسد .اما از آنجايي
كه او را تنها به عنوان كارگردان ژانر وحشت شناختند،
بسياري از فيلمهاي خوب او نقد نشده باقي ماندهاند .به
نظر ميرس��د منتقدان تحليلي س��ينما تا قبل از مرگ
كارپنتر بايد نگاه دوبارهاي به سينمايش بيندازند و جايگاه
او را بهتر تعريف كنند.

درباره سينماي وحشت

س��الها نادي��ده گرفت��ن ژانر وحش��ت و تقليلش
بهگونهاي عامهپسند كه هدفي جز ترساندن و بههيجان
آوردن تماشاگر ندارد ،نتوانست فيلمهاي اين ژانر را به
حاشيه ببرد .فيلم وحشت با تمام فرازونشيبهايش با
نفس تماشاگرانش از حاش��يه به متن آمد و در روزگار
زوال ژانرهايي كه روزگاري محبوب بودند (مثل وسترن
و موزيكال) توانس��ت موقعيت خود را حفظ كند .اتهام
عامهپس��ندبودن در حالي به فيلم وحشت وارد شد كه
از همان ابتداي پيدايش س��ينما بهتري��ن كارگردانان
بهترين فيلمهايشان را در اين ژانر ساختند« :نوسفراتو»
(فردريش ويلهلم مورنائ��و)« ،مطلب دكتر كاليگاري»
(روبر وين��ه) ،تصور غلطي كه مثال درام اجتماعي را به
فيلم وحش��ت برتري ميداد ،سالهاي طوالني جريان
انتق��ادي را در س��يطره خود گرفته ب��ود ،در حاليكه
فيلمه��اي اين ژانر در هر كش��ور صاحب س��ينمايي
بسته به فرهنگ و ويژگيهايش ساخته ميشد و مورد
استقبال قرار ميگرفت؛ چه در ژاپن كه تجربههاي غني
و فوقالعادهاي چون «كوايدان» (ماساكي كوباياشي) و
شاهكار بيهمتايي چون «اكتسو مونوگاتاري» (كنجي
ميزوگوچي) بهعنوان نمونههاي شاخص زيرگونه جي-
هارو ساخته شدند و چه در سرزمين آنتونيوني و فليني
كه «جالو» خود زيرگونهاي محبوب و موفق بود ،گرچه
ناديده ميشد.
س��الها گذش��ت تا فيلمهايي چون «پرن��دهاي با
بالهاي بلورين» (داريو آرجنتو) و «خون وبندس��ياه»
(ماريو ب��اوا) جدي گرفته ش��دند و منتق��دان منطق
س��اختاري اين فيلمها را با مولفهه��اي زيرگونه جالو

شب مردگان زنده
سعيد مروتي
مقايس��ه كردند و به نتايج بهتري رسيدند .نميتوان از
فيلم وحشت گفت و اشارهاي به نقش آلفرد هيچكاك در
اعتالي اين ژانر نكرد« .رواني» هيچكاك به عنوان يكي
از ش��اهكارهاي ژانر و بهترينهاي تاريخ سينما تجربه
تازهاي از ترس را براي تماشاگر بهارمغان آورد؛ همچنان
كه هانري ژرژكلوزو با «شيطانصفتان» يا دان سيگل با
«هجوم ربايندگان جسد ».فيلمسازان شرايط اجتماعي-
سياسي دورانشان را با هراسي كه در آثارشان به نمايش

ميگذاشتند ،بازتاب ميدادند؛ نكتهاي كه در دهههاي
 50 ،40و  60به آن توجه چنداني نميشد.
تصادف��ي نب��ود ك��ه تع��دادي از عميقتري��ن و
تاثيرگذارترين آثار تاريخ س��ينما در اين ژانر س��اخته
ميشدند؛ از «چشمان بدون چهره» (ژرژفرانژو)« ،تأللو»
(اس��تنلي كوبري��ك) گرفته تا «بچه رزم��ري» (رومن
پوالنسكي) كه هولناكبودنش با تلخانديشي و بدبيني
مفرط سازندهاش مضاعف شده است .همين ترس عميق

هالووين

Septien
كورنلي��وس رولينگز (مايكل تولي) ورزش��كار،
 18سال پس از ناپديد شدن ،ناگهان و بدون هيچ
توضيحي به خانه بر ميگردد .پدر و مادرش مردهاند
و او ميخواهد با دو برادرش ازرا (رابرت النگستريت)
و آموس (اونور توكل) كه در انزواي مزرعه خانوادگي
به زندگي نامتعارف خود ادامه ميدهند ،كنار بيايد.
اي��ن كمدي/درام را مايكل تول��ي كارگرداني كرده
اس��ت و فيلمنامهاش را بازيگران نق��ش برادران او
نوشتهاند .ريچل كارني و برايان كتزور بازيگران ديگر
اين فيلم  80دقيقهاي هس��تند كه براي اولين بار
سال گذشته در جشنواره ساندنس روي پرده رفته
و بعد از حضور در جشنوارههاي نشويل ،بوستن و
نيويورك نمايش عمومي آن آغاز شده است.

سيدحسام فروزان

آمبرهرد در فيلم «بخش»

Horrible Bosses
رييس و روس��ا معموال آدمهاي وحش��تناكي
هس��تند اما وقتي اين رييسها كوين اسپيس��ي،
جنيف��ر آنيس��تن و كالين ف��ارل باش��ند ،آنقدر
وحشتناك هس��تند كه كارمندهايشان به ترتيب،
جيس��ن بيتمن ،چارلي دي و جيسن ساديكيس
براي كشتن آنها نقشه ميكشند و جمي فاكس هم
آنها را به اين كار تشويق ميكند .البته آنها متوجه
ميش��وند كه اين اقدام به معني س��د ك��ردن راه
خوشبختي خودشان است و البد پشيمان ميشوند.
اين كمدي سياه را س��ت گوردن كارگرداني كرده
است و جان فرانسيس ديلي و جاناتان گلدشتاين
فيلمنامهاش را نوشتهاند .زمان نمايش اين محصول
شركت نيوالين صد دقيقه و درجه آن  Rاست.
سپتين

دكتر جكيل در دوران معاصر

جانكارپنتر سرصحنه فيلم «بخش»

Zookeeper
اين كمدي رمانتيك خانوادگي همچنان كه از
نامش پيداس��ت ،در باغ وحش ميگذرد .گريفين
(كوي��ن جيمز) نگهبان تنها و دوس��ت داش��تني
باغوحش دوست دارد براي خودش زندگي تشكيل
ده��د و حيوانها كه پي به حال و وضع او ميبرند،
سكوت خود را ميشكنند و بزرگترين راز خود را
برمال ميكنند .صحبت با اين حيوانها به گريفين
ميآموزد كه چگونه قلب كيت (رزاريو داوس��ن) را
تسخير كند و خانوادهاي خوشبخت تشكيل بدهد.
فران��ك كوراچي كارگردان اين فيلم اس��ت و آدام
سندلر ،سيلوستر اس��تالون ،نيك نولتي ،شِ ر ،جاد
آپاتو و يون فاورو از صداپيش��گاني هس��تند كه به
جاي حيوانهاي باغ وحش صحبت ميكنند .زمان
نمايش فيلم  104دقيقه است.
بخش

تازه چه خبر دكترجون؟

نگاهي به سينماي جان كارپنتر به مناسبت اكران آخرين فيلمش

راز بزرگ حيوانات

رويداده�اي مرم�وزي اي�ن هفت�ه روي پ�رده
نق�رهاي اتفاق ميافت�د ،حيوانها ح�رف ميزنند،
اشباح به بيمارستان حمله ميكنند ،كارمندها براي
رييسها نقشه ميكشند و ناپديدشدهها به خانه باز
ميگردند .باز هم چند رويداد مرموز ديگر مانده كه
آنها را نيز دو روز ديگر در همين ستون خواهيد ديد.

سال هشتم شماره 1290

را به شكلي ديگر ميتوان در «تأللو» مشاهده كرد.
دو فيل��م فوقالعاده برايان ديپالم��ا «خواهران» و
«كري» كه به همراه «جنگي��ر» (ويليام فريدكين) و
«آروارهها» (اس��تيون اس��پيلبرگ) بهعنوان آثار مهم و
جريانساز ژانر وحشت در دهه  70چشماندازهاي تازهاي
از ه��راس را بر پرده نقرهاي ترس��يم كردند .در دهه80
دنبالههاي مطرح -از «هالووين» تا «بيگانهها» -موفقيت
فيلمهاي وحشت را تضمين كردند و در دهه« 90سكوت
برهه��ا» (جاناتان دم��ي) و «دراكوالي برام اس��توكر»
(فرانسيس فورد كاپوال) تش��خص را براي ژانر وحشت
بهارمغان آوردند .هرچند در اين دهه شكست پيدرپي
چند فيلم باعث شد تا برخي از زوال فيلم وحشت خبر
بدهند .در اين ش��رايط موفقيت «جيغ» (وسكريون)
اتفاق مهمي بود كه زيرگونه اسلشر را احيا كرد.
س��ينماي آس��يا با آثاري چون «حلقه» و «كينه»
كش��ف مهم س��ينماي وحش��ت در هزاره س��وم بود.
روزگاري كه سري فيلمهاي «اره» سردمدار جريانياند
كه با نمايش بيظرافت ش��كنجه و حم��ام خون به راه
انداختن ميخواهند هراس در دل تماش��اگر بيندازند.
پس از «ميدانم تابستان گذشته چه كردهاي» ساخت
فيلمهاي��ي ك��ه در آن تينايجره��ا را در قامت قرباني
ميديد ،رواج يافت و كابوسهاي وسكريون با آنكه فيلم
به فيلم كمرمقتر ميشوند نيز همچنان ادامه دارد .در
كل سينماي وحشت مجموعه متكثر و متنوعي را شامل
ميشود كه در آن همه جور فيلمي را ميشود مشاهده
كرد .اين بازاري است كه در آن براي هر سليقهاي متاعي
يافت ميشود.

داس��تان مش��هور
كالسيك رابرت لوييس
استيونس��ن اسكاتلندي
درب��اره دانش��مندي به
نام دكتر جكي��ل كه با
خ��وردن دارويي خاص،
آن روياش ب��اال ميآيد
و ب��ه آقاي هايد ش��رور
و خطرناك تبديل ميش��ود ،در مدت زماني به
ط��ول بيش از ي��ك قرن باره��ا و بارها به فيلم
برگردانده شده است ،از جمله در نسخه 1931
روب��ن ماموليان با بازي فردريك مارچ ،نس��خه
 1941ويكتور فلمينگ با بازي اسپنسر تريسي،
اينگريد برگمن و النا ترنر و دو فيلم كه در سال
 2006ساخته ش��دند .به گزارش ددالين ،قرار
است اقتباس س��ينمايي تازهاي از اين داستان
س��اخته ش��ود كه داس��تانش در زمان معاصر
ميگذرد .مايكل هافستروم ،سازنده « »1408و
«آيين» ق��رارداد كارگرداني اين فيلم را با همر
فيلمز بسته است .اين فيلم «بيداري» ()Wake
نام دارد و فيلمنامهاش را كريستوفر بورلي و مت
سدز خواهند نوش��ت .جزييات بيشتري از اين
پروژه افشا نشده است.

ديويد شويمر «جنگل» را ميسازد

رم��ان «جن��گل»
آپت��ون س��ينكلر –كه
چهار س��ال پيش فيلم
موف��ق «خ��ون ب��ه پا
خواهد ش��د» بر اساس
رمان «نفت» او ساخته
ش��د -قرار است مبناي
فيلمي به همين نام قرار
گيرد .به گزارش امپاير ،اين اثر را ديويد شويمر
كارگرداني خواهد كرد كه بيشتر به عنوان بازيگر
سريال تلويزيوني «دوستان» و صداپيشه نقش
ملمن زرافه «ماداگاس��كار» شهرت دارد و البته
چندي��ن فيلم و س��ريال تلويزيون��ي و دو فيلم
سينمايي «بدو پس��ر چاق ،بدو» و «اعتماد» را
هم كارگرداني كرده است .داستان «جنگل» در
شيكاگو در ابتداي قرن بيستم ميگذرد و درباره
يك مهاجر جوان ليتوانيايي است كه وارد صنعت
بستهبندي گوشت و درگير مسايل اتحاديههاي
كارگري آمريكا ميشود .شويمر اين فيلم را يك
اثر «متكي بر شخصيت» توصيف كرده و گفته
كه حقوق اقتباس از آن را خريداري كرده است
ولي مش��خص نكرده چه موق��ع كار روي آن را
شروع خواهد كرد.

رفيق قديمي اسپايك لي

از مدته��ا پي��ش
ق��رار بود فيل��م كرهاي
«رفيق قديمي» (Old
 Boyكه بعض��ي آن را
«پير پس��ر» هم ترجمه
كردهاند) س��اخته پارك
چ��ان ووك در هاليوود
بازس��ازي شود .صحبت
از كارگرداني استيون اسپيلبرگ در ميان بود و
بازي ويل اس��ميت اما به علت حقوق تاليف ،آن
پروژه شركت دريم وركز ملغي شد .هفته پيش
خبر رس��يد كه اس��پايك لي ،كارگردان «كار را
درس��ت انجام بده» مش��غول مذاكره با منديت
پيكچ��رز براي كارگرداني فيلم اس��ت .در فيلم
«رفيق قديمي» مردي بعد از  15سال از مكاني
كه در آن محبوس بوده ،بيرون ميآيد و به دنبال
علت و عامالن اين كار ميگردد؛ داس��تاني كه
اگر فيلم را با دقت ديده باشيد ،متوجه شدهايد
كه برداش��ت آزادي از تراژدي «اوديپ شهريار»
س��وفوكل اس��ت .مارك پروتوزويچ ،نويس��نده
فيلمنامههاي «ثور»« ،من افس��انه هس��تم» و
«سلول» نگارش فيلمنامه را بر عهده دارد.

آدام سندلر دراكوال ميشود

معل��وم اس��ت كنت
دراكوالي��ي ك��ه آدام
س��ندلر بخواه��د نقش
او را ب��ازي كن��د ،چ��ه
خونآش��ام مضحك��ي
از كار در خواه��د آم��د.
ب��ه هر حال قرار اس��ت
نق��ش اين اش��رافزاده
رومانيايي نفرين شده داس��تان برام استوكر را
در فيلم «هتل ترانسيلوانيا» آدام سندلر ،بازيگر
«اس��پنگليش» و «بزرگ شدهها» ايفا كند كه
اين روزها مشغول بازي در «از تو متنفرم ،پدر»
است و فيلم «نگهبان باغ وحش» با صداپيشگي
او از دو ،س��ه روز پيش روي پرده رفته اس��ت.
«هتل ترانس��يلوانيا» را گنادي تارتاكوفسكي،
كارگردان روستبار سريالهاي تلويزيوني مانند
«س��امورايي جك» و «جنگ س��تارگان :نبرد
كلونها» به شيوه سه بعدي كارگرداني ميكند،
شركت سوني و عوامل توليد انيميشن «ابري با
احتمال كوفته قلقلي» پشت اين پروژه هستند و
ديويد اسپيد ،كوين جيمز ،استيو بوشمي ،اندي
سمبرگ و مالي ش��انون نيز به جمع بازيگران
آن پيوستهاند.

