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افسانههايپاييز

فيلمهاي پرس�تاره در اين هفتههاي آخر پاييز
با عجله خود را به س�النهاي س�ينما ميرسانند و
بيشتر آنها هم به روزهاي تعطيل آخر سال ميالدي
و به ويژه مخاطبان كمسن و سال اميد بستهاند.

هوگو

The Muppets
شخصيتهاي مجموعه عروسكي تلويزيوني كه جيم
هنسن در دهه  1950پديد آورد ،از دهه  1970چند بار
س��ر از سينما درآوردند و تازهترين مورد حضورشان در
سينما اين فيلم است كه جيمز بابين كارگرداني كرده
است و جيسن سيگل و نيكالس استلر فيلمنامهاش را
نوشتهاند .ماپتها در اين فيلم از سه دوستشان كمك
ميگيرند تا س��الن تئاتر خود را از دست يك ثروتمند
حري��ص صنعت نفت نجات دهند .جيس��ن س��يگل،
ايمي آدامز ،كريس كوپر ،آلن آركين ،جك بلك ،بيلي
كريستال ،ريكي جروايز ،اميلي بالنت ،استيو ويتمير و
اريك جيكوبس��ن از جمله بازيگران و صداپيشگان اين
فيلم  98دقيقهاي هستند.
آرتور كريسمس

Arthur Christmas
كوچكترين پس��ر بابانوئل در ش��ب كريسمس از
تجهيزات فوق پيش��رفته پدرش در قطب شمال براي
ي��ك ماموريت تازه اس��تفاده ميكن��د .فيلمنامه اين
انيميش��ن سهبعدي ش��ركت ديزني را سارا اسميت و
ب��ري كوك نوش��ته و آن را كارگرداني كردهاند .جيمز
م��ك آوي ،هيو لوري ،بيل نايي ،جيم برودبنت ،ايملدا
استنتن ،اشلي جنسن و لورا ليني از جمله صداپيشگان
اين محصول مشترك آمريكا و انگلستان هستند .زمان
نمايش فيلم  97دقيقه است.
هفته من با مريلين

ده��ه  1970به ياد ميآورد؛ فيلمي كه رنگ
آن صورتي شده بود .او ميگويد «هيچوقت
به ذهن اسكورس��يزي خطور نكرده بود اين
ش��اهكارهايي كه از آنها بسيار آموخته بود،
امكان داشت روزي ناپديد شوند .واقعا شوكه
شده بود .و از آن زمان به بعد ،خود را مكلف
به انجام اين ماموريت مهم كرد».
او در سال  ،1990همراه با اسپيلبرگ ،جرج
لوكاس ،فرانسيس فورد كاپوال ،سيدني پوالك
و ديگران ،بنياد غيرانتفاعي فيلم را تش��كيل
داد و در س��ال  ،2007بنياد سينماي جهان را
ش��كل داد تا وظيفه احيا و ترميم اين نهاد را
به فيلمهاي خارجي نيز تعميم بدهد .ميگويد:
«نكته مهم ،انتقال آن است( ».نسخههاي خود
او ،كه شمارش��ان به هزاران نس��خه ميرسد،
در آرش��يو خانه جرج ايس��تمن در روچستر،
نيويورك نگهداري ميشوند« ).مساله شناختن
گذشته مطرح است .گاهي نميتوانيد با فيلم،
تصوي��ر دقيقي از تاريخ به دس��ت بياوريد ،اما
تصوير دقيقي از آدمهايي به دست ميآوريد كه
آن را ساختند و اينكه دنيا در آن زمان و مكان
چگونه بوده كه آن را س��اختند و نگرشهاي
آدمها چگونه بوده .اين خيلي مهم است».
ميگويد« :واقعيت اين است كه آدمهايي
كه چيزي خلق ميكنند ،ميخواهند هميشه
در خاطرهه��ا بمانن��د .ميتوان يك س��ال در
خاطرهها ماند ،صدها س��ال ،دو هزار سال ،اما
سرانجام همه چيز رفتني است .شما مجبوريد
اين واقعيت را بپذيريد .اول اينكه ،ممكن است
از آزمون زمان بيرون نيايد .و اگر نيايد ،ش��ما
آنچه را از دس��تتان برميآمده ،انجام دادهايد.
ممكن است شما بر زندگاني آدمهاي معيني
تاثير گذاش��ته باشيد -شايد .شايد شما باعث شدهايد كه آدمها
بهشكلي متفاوت بينديشند و همين را نيز ميخواستهايد .زماني
هم ميرس��د كه ديگر همه چيز تمام شده است ».اما آيا او فكر
نميكند كه با فيلمهايش به چنان هدفي نايل ش��ده اس��ت؟
ميگويد «نه» و توضيح ميدهد كه آثار پيش��ينيان او در نوعي
فضاي هنرمندانه واقعي شكل گرفته بود .دورهاي كه فيلمهاي
او در آن ش��كل گرفتند ،از آن نوع بس��تر الهامبخش و بكر دور
بوده اس��ت« .دوروبر آنان هنر به بلوغ رس��يدهاي وجود داشت؛
هنر واقعي .آنان در فرهنگي متفاوت بزرگ ش��ده بودند .من از
آن فرهن��گ نميآيم .اگر من «پيش از انق�لاب» برتولوچي يا
«كفشهاي قرمز» يا «آواهايي در نيمهش��ب» را ساخته بودم...
بارها بوده كه فكر كردهام ،ميتوانستم .وقتي شما به سن معيني
ميرس��يد ،ميفهميد كه هرگز امكان نداشته چنان چيزهايي
بس��ازيد ».شونميكر ميگويد 10« :س��ال طول كشيد تا «گاو
خش��مگين» بهعنوان فيلمي مهم شناخته شود .اسكورسيزي
ميداند كه وقتي يك اثر بزرگ را ب ه رسميت نميشناسند ،آدم
چه حسوحالي پيدا ميكند و او اس��تادان بسيار زيادي را ديده
كه عاشقشان بوده اما به ورطه فراموشي افتادهاند؛ كساني مانند
ملييس .بنابراين او براي چنان چي��زي آمادگي دارد .آنچه در
مورد فيلمهاي او ميتوان گفت اين است كه آنها دوام ميآورند،
زيرا در آنها حقيقت وجود دارد .حقيقت هميشه باقي ميماند».
به نظر ميرسد اسكورسيزي نيز اين مساله را تاييد ميكند .در
پايان ،پس از مكثي معنادار ،طوطيها آرام در پشت سر او ،شروع
به پچپچ ميكنند .او به جلو خم ميشود ،چشمان فكورانهاش از
پشت عينك ضخيمش نگاه ميكنند .سپس ميگويد« :بسياري
از كس��اني كه من تحسينش��ان ميكردم« ،خيابانهاي پايين
شهر» را نميساختند -امكان نداشت «خيابانهاي پايين شهر»
را بس��ازند .آنچه رخ داده اين اس��ت ،با فكر كردن به اينكه آنها
را س��اختهايد ،دلگرمتر ميش��ويد و از آن ارتزاق ميكنيد و اين
در كاري ك��ه داريد انجام ميدهيد تاثير ميگذارد و اگر مصالح
درست باشد ،هنرپيشهها مناسب باشند و فيلمنامه و شما هم
آدم مناسبي براي ساخت آن باشيد ...آنوقت است كه آرزويتان
برآورده ميشود .همين».
عكسKinoBank :

Hugo
داستان اولين فيلم سه بعدي مارتين اسكورسيزي،
در پاريس دهه  1930ميگذرد .پس��ر يتيمي كه در
كن��ار يك ايس��تگاه راهآهن زندگي ميكن��د ،در پي
يافتن پاس��خي براي راز مرگ پدرش و كليدي براي
قفل صندوقچهاي است كه اسرار او در آن نهفته است.
آسا باترفيلد ،كلوئه گريس مورتز ،ساشا بارون كوهن،
بن كينگزلي ،جود ال ،ري وينس��تن ،كريستوفر لي و
اميلي مورتيمر در اين فيلم بازي كردهاند و فيلمنامه
را جان لوگان بر اساس كتابي از برايان سلزنيك نوشته
اس��ت .زمان نمايش اين محصول استوديو پارامونت
 127دقيقه است.
ماپتها

يك كابوس تكرارشونده مارتين اسكورسيزي
اينگونه است :به او خبر ميدهند كه بايد فيلم
جديدي بسازد .اما به او نميگويند كه فيلم جديد
چيس��ت .او نميداند كه فيلم درباره چيست يا
بازيگران آن چه كس��اني هستند .فقط ميداند
كه در آن زمان ،تهيهكنندگان او را براي شروع
اين چيز تحت فشار ميگذارند .اسكورسيزي كه
يك هنرمند وظيفهشناس است ،براي كمك به
دنبال جو رايدي ،دستيار اول و هميشگي خود
ميگردد ،اما متوجه ميشود كه در كنار صحنه،
كارگرداني بسيار قديميتر و معروفتر ايستاده
است .اين كارگردان اس��رارآميز ،آدمي واقعي و
بزرگ اس��ت ،اما اسكورسيزي هر وقت از خواب
بيدار ميش��ود ،هيچگاه نام او را به ياد نميآورد.
حضور اين آدم او را بيقرار و عصبي ميكند و او
اين مساله را به تهيهكنندگان فيلم ميگويد .به او
ميگويند«نگران نباش ،او فقط براي نگاه كردن
اينجاست .اين پروژه مال تو است ».اسكورسيزي
بهآرامي ادامه ميدهد« :ام��ا من ميدانم كه او
احتماال قرار ب��وده جاي من را بگيرد ».و آنها با
طمانينه ميگويند« :ميدوني ،اگر تو فقط يك
لحظه مينشستي ،آن وقت ميگذاشتيم او اين
صحنه را بگيرد».
اسكورسيزي با گفتن اين جمله آخر قاهقاه
ميخندد و سرش را تكان ميدهد .او قادر است
طنز نهفته در آن را ببيند .دستكم اين ،رويايي
نيست كه او در آن با مادر متوفياش حرف ميزند،
ن در
يا رويايي كه در آن س��گ خود ،زو را خوني 
خيابان مييابد؛ همان سگي كه سالهاست مرده
و اغلبحين كارگرداني «رفق��اي خوب» ،او را
روي پاهايش مينش��اند و ياد و خاطره اين دو
اشك به چشمانش ميآورد .اما اين بدون ترديد
نوع��ي خيالپردازي غني اس��ت كه در ضمير ناخ��ودآگاه اين
كارگردان 69س��اله جوالن ميدهد؛ كسي كه مدتهاست خود
را بهعنوان يكي از بزرگترين فيلمسازان دوره مدرن تثبيت كرده
است .آن كارگردان ناشناخته در رويا ميتواند اينگمار برگمان،
آكيرا كوروساوا ،مايكل پاول ،س��اتياجيت راي ،اُرسن ولز و ژان
رنوار باشد؛ تني چند از شمايلهايي كه مورد احترام اسكورسيزي
بودهاند و دهههاس��ت بر هنر او تاثير گذاشتهاند .اما آن بيثباتي
نمايان ،آشكارا به روياهاي او و همنسالن دهه  70او مرتبط است؛
چيزي كه نس��ل پيشين غولهاي خودساخته -همان مردان و
زناني كه اسكورس��يزي عمرش را وقف حفظ و تداوم آثارش��ان
كرده است -با نوعي احساس «تحقير» به خاستگاههاي مدرسه
فيلمي آنان مينگريستند .بدون ترديد اين مساله به آن معماي
بسيار مهم نيز مرتبط اس��ت :او در آرزوي برجاي گذاشتن چه
ميراثي از خود است؟ اسكورسيزي درحاليكه در يك بعدازظهر
سرد يكش��نبه در ماه نوامبر ،در اتاق خانوادگي در طبقه پايين
خانه خود واقع در بخش علياي شرقي نيويورك نشسته ،مانند
هميشه شاد و سرزنده و متفكر است .او تازه از يك چرت قيلوله
بيدار شده است .همس��رش ،هلن موريس كه يك تهيهكننده
است در طبقه باالست .فرانسسكا ،دخترشان كه چيزي نمانده
به 12س��الگي پاي بگذارد ،به خانه دوستش رفته است .فلورا و
دزموند دو سگ كوچك و شكاري او به آشپزخانه برده ميشوند
(البته پس از اينكه اسكورسيزي حسابي با آنها بازي ميكند) .و او
از كوچكترين فرصت استفاده ميكند تا به جلوههاي سهبعدي
آخرين فيلمش« ،هوگو» ،اش��اره كند؛ فيلمي كه در  23نوامبر
اكران خواهد شد.
اگر قرار بود اسكورسيزي امروز آن روياي وحشتناك را داشته
باش��د ،مردي كه او را ميپاييد كسي بهجز جرج ملييس نبود؛
يكي از نياكان تصوير متحرك كه در هوگو ،نوعي حضور تاثيرگذار
شخصي و تماتيكي دارد .در داستان فيلم كه در تاريخ  1931در
پاريس اتفاق ميافتد ،ملييس پيرمردي فراموششده و تلخكام
ي او را فراموش
است؛ يك مخترع سرگرميس��از كه آثار جادوي 
و نابود كردهاند ،مالقات او با پس��ربچه يتيمي با نام هوگو كابره
موجب كشف دوباره او ميشود .اين فيلم كه براساس رمان برنده
جايزه كالدِكات با عنوان «كشف هوگو كابره» از برايان سلزنيك
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روياهاي مارتين اسكورسيزي در فيلم «هوگو»

حقيقت هميشه باقي ميماند
جيناي .فرناندز /ترجمه:وحيداهلل موسوي
است ،فيلمي صدميليوندالري و سهبعدي است كه نوعي پيروزي
بزرگ و از دغدغههاي اسكورسيزي است :قدرت دگرگونكننده
سينما ،توانايي منحصربهفرد آن براي اتصال آدمها ،ضرورت حفظ
فيلمهاي قديمي و اين حقيقت كه ميراث يك هنرمند در كساني
ك��ه آثارش را قدر ميدانند ،به حي��ات خود ادامه ميدهد .طي
ساليان دراز ،ملييس خود به يك معما بدل شده است ،حتي با
اينكه خورههاي فيلم با وجود تالشهايشان براي كنارهمچيدن
تكهتكههاي ميراثش ،اغلب دركي از نقش و سهم بسيار مهم او
در سينما ندارند .از اين حيث ،او باستانشناساني فرهنگي بهتر
از سلزنيك و اسكورسيزي نصيبش نميشد .سلزنيك كه پيش
از س��اخت فيلم در لندن با كارگردان درباره تاريخ سينما حرف
زده بود ،ميگويد «من اين نكته را دوس��ت داش��تم كه براي او
تمام تاريخ بشر ،تاريخ سينما بود .البته اسكورسيزي سهم بسزايي
در احياي ميراثهاي مفقودشده فيلمسازان دورانساز ايفا كرده
است .او وظيفه نشا ن دادن راه به مردم را دارد .او نشان داده كه
چه كسي ،فراموش شده و مورد غفلت قرار گرفته است».
اسكورسيزي سرچشمه عالقه شديد خود به نگهداري فيلم
است و احياي آنها را محدوديتهاي عاطفي دوران كودكياش
ميداند .او دومين فرزند پسر در يكي از قديميترين خانوادههاي
مهاجر در نيويورك بود كه در كويينز و س��پس در مس��تغالت
بخش ش��رقي عليا زندگيميكردند .دايما به او ميگفتند كه
عقايد كودكانهاش را براي خود نگه دارد .مبتال به آسم و هميشه
بيمار بود و اين بهاينمعنا بود كه از نعمت ورزشها و حيوانات
خانوادگي محروم بود و در نتيجه زندگي بيروني و دروني او تنها
ميتوانست در يك سالن سينما امكان شكوفا شدن داشته باشد.
اسكورس��يزي ميگويد« :واقعا چيزهايي وجود داشتند كه من
اجازه نداشتم چندان چيزي دربارهشان بگويم .من اجازه نداشتم
احساساتم را درباره كسي يا چيزي ابراز كنم .اين عواطف و اين
پرسشهايي كه در سرم و قلبم مطرح ميشدند ،بسياري از اينها
در فيلمهايي كه ميديدم ،بيان ميشدند».
از زماني كه بسيار كمسن و سال بود ،همه چيز را تماشا
ميكرد؛ از «آواز در باران» گرفته تا س��ينماي نئورئاليست
ايتالي��ا .عمه مري ،او و يك��ي از عموزادگانش را يكبار به
دي��دن اكران مجدد «بامبي» در س��الن فارس��ت هيلز در

كويينز ميب��رد ،آنهم درحاليكه ابتدا بايد به تماش��اي
فيلمي نوار با عنوان «از بطن گذش��ته» (س��اخته شده در
 )1947مينشستند .اسكورسيزي با تعجب ميگويد«دايم
به عمهام ميگفتم ،پس كي «بامبي» را نش��ان ميدهند؟
او هم ميگفت ،خفه ش��و ،اين فيلم خوبي��ه! آن تصاوير با
من ماند ،آن حالت ديوانهكننده و شاعرانه .واقعا هنر بود».
اما «در بارانداز» چنان تاثيري داش��ت كه پيش از آن هيچ
فيلم ديگري نداش��ت .او عموه��ا و داييها و عموزادگانش
را در تكتك قابهاي اين ش��اهكار الي��ا كازان در 1945
ميدي��د .ميگويد« :به معناي واقعي كلمه انگار دوربين تو
آپارتمان من بود يا تو اون گوش��ه خيابان با ما .اين چيزها
خيلي واسه من معنا داشتند و من را به عالم بيروني متصل
ميكردند ».اسكورس��يزي در اواسط 30سالگي از مدرسه
فيلم فارغالتحصيل شده بود و در پي استفاده از تجربهاش
در س��ينما بود ،بهويژه در درام جنايي او در س��ال  1973با
عنوان «خيابانهاي پايين شهر» .اما نتايج بد حاصل از بيان
دنياي ش��خصي او بهشكلي علني او را عذاب داد« .عواقبي
برايم داش��ت» .با حالتي اين جمل��ه را ميگويد كه معلوم
اس��ت هنوز هم خاطره آن برايش زنده اس��ت؛ «خانواده و
دوستاني كه احساس ميكردند مورد اهانت قرار گرفتهاند».
همي��ن كه جاي پاي محكمي در عرصه فيلمس��ازي پيدا
كرد ،او و همسلكانش مانند استيون اسپيلبرگ نتوانستند
نسخههاي بهدردبخوري از فيلمهايي را بيابند كه در كودكي
از آنها بهرهمند شده بودند و در نتيجه در پي متقاعد كردن
استوديوها برآمدند تا به آنها بفهمانند كه اين آثار كالسيك
آثاري ارزشمند هستند .ميگويد« :آنها نميفهميدند كه اين
آثار براي كل آدمهاي يك نسل ،چيزي بيش از كاال بودند.
بخش��ي از وجود و كيستي ما بودند .بخشي از وجود تكتك
آدمهايي كه بهنوعي با سينما ارتباط داشتند .اين همان چيزي
بود كه ما برايش ميجنگيديم ،ميگفتم ش��ايد شما صاحب
آنها باشيد ،اما در واقعيت ،شما متوليان يك فرهنگ هستيد».
تدوينگر قديمي اسكورسيزي ،تلما شونميكر ،كه براي تدوين
«گاو خش��مگين»« ،هوان��ورد» و «رفتگان» اس��كار گرفت،
وحشت اسكورسيزي را پس از تماشاي يك فيلم كالسيك در
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آيا «هوگو» اسكورسيزي فيلمسازي سهبعدي را از شكست ميرهاند؟
جاستين لو /ترجمه :اميرحسين جاللي

My Week with Marilyn
اوايل تابستان  ،1956كالين كالرك (ادي ردمين) كه
به تازگي از آكس��فورد آمده است و قصد دارد بختش را
در دنياي س��ينما بيازمايد ،با الرنس اليوير (كنت برانا)،
مريلين مونرو (ميش��ل ويليامز) و ش��وهرش آرتور ميلر
(داگرتي اسكات) روبهرو ميشود .فيلمنامه را آدرين هاجز
بر اساس كتاب خاطرات كالين كالرك نوشته و فيلم را
س��ايمون كورتيس كارگرداني كرده است .جودي دنچ،
جوليا اورموند ،اما واتس��ن ،توبي جونز ،درك جاكوبي و
دومينيك كوپر از ديگر بازيگران اين فيلم هستند.
رمپارت

Rampart
جيم��ز ال��روي (نويس��نده رمانه��اي «محرمانه
لسآنجلس» و «كوكب س��ياه») فيلمنام��ه اين درام
جنايي را نوشته و اورن موورمن فيلم را كارگرداني كرده
اس��ت .داس��تان در لسآنجلس دهه  1990ميگذرد.
ديو براون (وودي هارلس��ن) افسر پليس بخش رمپارت
كه گذش��تهاي پر از خالفكاري دارد ،مجبور است براي
محافظت از خان��واده و نجات جان خودش بجنگد .بن
فاس��تر ،رابين رايت ،سيگورني ويور ،استيو بوشمي ،آن
ه��چ ،آيس كيوب و ند بيتي ني��ز در اين فيلم با زمان
نمايش  108دقيقه حضور دارند.

من آينده فيلمس��ازي س��هبعدي را از بين تمام مدعيان به
مارتين اسكورسيزي متعلق ميدانم .اگر شما هم با شنيدن خبر
ساخته شدن فيلمي سهبعدي توسط اسكورسيزي اين كار را پا
در كفش بزرگان كردن و ورود او به حوزه اختصاصي اس��تيون
اسپيلبرگ دانستهايد ،جاي تعجبي نيست .در حقيقت وسوسه
ميشوم تا حدس بزنم «هوگو»ي اسكورسيزي كه نسخه هنوز
كاملنش��دهاي از آن دوشنبهش��ب در فستيوال فيلم نيويورك
نمايش داده شد ،بهترين فيلمي است كه تا به حال در موج اخير
سهبعديسازي ساخته ش��ده است و ميتواند اين نوع جديد از
فيلمسازي را از نزولي كه به آن دچار شده ،برهاند.
البته «هوگو» هنوز كامل نيست .نسخهاي كه اسكورسيزي
دوشنبه در سالن ايوري فيشر مركز لينكلن به نمايش گذاشت،
در بعضي از صحنهها بدون افكتهاي ديجيتالي بود كه از جمله
آنها يكي از حس��استرين صحنههاي اكشن نزديك به لحظات
اوج فيلم بود .موسيقي فيلم كه توسط هاوارد شور ساخته شده
هنوز فاقد بخشهاي اركسترال و نوازندگي است و فيلم هنوز از
نظر رنگ و تدوين نهايي كامل نيست .تعدادي از خبرگزاريها
درخواست كار كردند تا منتقدان پيش از تماشاي نسخه نهايي
و كامل فيلم ريويوهاي خود را منتش��ر نكنند( .حدس ميزنم
كه اسكورس��يزي زمان فيلم را حتما ك��م خواهد كرد ).به نظر
من اين درخواس��ت منصفانهاي است ،هرچند تماشاي همين
نسخه ناقص نيز در بين منتقدان ديدگاهها ،تحليلها ،سوالها
و بحث و مناظراتي را ايجاد كرده اس��ت .اين فيلمي اس��ت كه
به نظر ميرس��د هم در گيش��ه و هم در فصل جوايز آخر سال
قابليته��اي فراواني خواهد داش��ت و از نظر هنري نيز به يكي
از غيرمتعارفترين فيلمهاي سينمايي بدل خواهد شد« .هوگو»
از نظ��ر اقتصادي و فروش چالشهاي زيادي را پيش رو خواهد
داشت .همين ديش��ب مناظره بامزهاي در توييتر به وجود آمد
كه آيا جاني دپ (دس��تيار تهيهكننده) ميتوانست نقش كوتاه
گيتاريست جاز افس��انهاي يعني «جنگو راينهارت» را در فيلم

ايفا كند يا خير؟ من نميتوانم به اين پرس��ش و پرس��شهايي
از اين دس��ت كه روز به روز بيش��تر طرح خواهند ش��د ،پاسخ
قطعي بدهم .اين نظر مختصر من درباره فيلم اس��ت كه تصور
نميكنم اسكورسيزي يا كمپاني پارامونت اعتراضي به آن داشته
باشند :بر اساس آنچه تا به حال ديدهام «هوگو» قطعا يك فيلم
جادويي است كه توانسته تصويري فانتزي از حال و هواي پاريس
 1930را در قالبي داستاني و سينمايي ارايه كند .اسكورسيزي از
تكنولوژي سهبعدي بهعنوان يك ابزار خيرهكننده و اضافهكننده
ارزش فيلمش استفاده نميكند ،بلكه از آن بهعنوان يك شيوه
داستانگويي كه رگههايي از طنز ،انسانيت و بعضا لحظاتي عميقا
نفسگير را در فيلم ايجاد ميكند ،بهره برده است .اگر شما با كتاب
«اختراع هوگو كابره» برايان سلزنيك آشنا باشيد ،ميتوانيد علت
جذابيت آن براي اسكورسيزي را دريابيد( .اقتباس براي فيلمنامه
توسط فيلمنامهنويس كهنهكاري چون جان لوگان انجام گرفته
است ).اگر هم با اين كتاب آشنا نيستيد ،من ذهنيتتان را خراب

نميكنم ،فقط همين قدر بگويم كه عالقه فيلمساز ما به تاريخ
 خصوصا تاريخ دوران آغازين سينما  -تا به حال هرگز اينقدرخوب مورد استفاده قرار نگرفته است .شايد نظر قطعي دادن من
درباره اينكه «هوگو» بهترين فيلم اسكورسيزي در 10 -15سال
اخير است (يا يكي از پنج فيلم برتر كل كارنامه او) ناپخته به نظر
برس��د ،اما من قويا گمان ميكنم كه چنين باشد .با قبول اين
فرض كه اسكورسيزي يكي از مسلطترين كارگردانان سينما به
جنبههاي تكنيكي سينماست و كارنامه كاري او نشان ميدهد
كه او يكي از تواناترين خالقان صحنههاي پر از احس��اس است
(فيلمهاي او هميشه يا اغلب پيرامون داستانها و موقعيتهاي
انس��اني است) ،اينكه او در تكنولوژي سهبعدي قابليتي را ديده
باشد كه ديگران نديدهاند ،خيلي تعجببرانگيز نيست .در موج
فيلمهاي س��هبعدي پ��س از «آواتار» اغلب آثاري كه س��اخته
ش��دهاند ،به جز ايجاد هيجان بيش��تر به كمك اين تكنولوژي
جدي��د كار ديگري نكردهاند( .به جز «من مطرود» كه بهعنوان

يك انيميش��ن سرگرمكننده بود و البته «ماشينها  »2كه من
آن را كمي بيشتر از ساير منتقدان دوست دارم ،هرچند اگر هم
اين فيلم را به صورت دوبعدي ببينيد نهتنها چيزي را از دست
نميدهي��د بلكه چند دالر را هم براي خودتان حفظ ميكنيد).
در بيشتر موارد تبديل نسخههاي فيلمها به سهبعدي كه پس از
ساختشان انجام ميشود يا منجر به توليد يك آشغال محض
مثل «آخرين ايربندر» ش��اماالن ش��دهاند يا حداكثر كاري كه
كردهاند ،ميزان سردرد ناشي از تماشاي فيلم را افزايش دادهاند
(مثل دو قسمت اختتاميه «هري پاتر»)« .هوگو» داستان يك
ساعت قديمي ايستگاه راهآهن پاريس است كه كودكي يتيم (با
بازي آس��ا باترفيلد ،بازيگر جوان انگليسي) آن را به اقامتگاهش
تبديل ميكند و در ادامه اين س��اعت را موضوع خيالبافيهاي
خودش ق��رار ميدهد .باترفيلد و كلوئه گريس مورتز (دخترك
يتيم��ي كه اوضاعش كم��ي بهتر از هوگو اس��ت و به او ترحم
ميكند) در حقيقت نقش مثبتهاي اين درام ديكنزي به شمار
ميروند .اما ستاره حقيقي فيلم احتماال بن كينگزلي است كه
در نقش جرج  -يك اس��باببازي ساز مرموز -بازي پيچيدهاي
ارايه ميدهد .او عمال راز داستان را در اختيار خويش ميگيرد و
اين همان چيزي است كه اسكورسيزي بهعنوان يك عالقهمند
مسايل تاريخي به دنبال آن است .نكات جالب زيادي در فيلم
وجود دارد كه نميشود به آنها اشاره كرد ،مثل نقشهاي مكملي
ك��ه املي مورتيم��ر ،جود ال ريچارد گريفيث و كريس��توفر لي
بازي ميكنند و البته نقش��ي كه ساشا بارون كوهن در فيلم بر
عهده دارد و يكي از بهيادماندنيترين افكتهاي سهبعدي فيلم
است .هدف اسكورسيزي چيزي كمتر از ساختن يك كالسيك
بهيادماندني نبوده اس��ت؛ يك مل��ودرام هيجانانگيز كه براي
كودكان و بزرگساالن تجربهاي متفاوت ايجاد كند و در سالهاي
آينده مس��تحق بارها تماشا كردن باشد .آيا چنين اتفاقي واقعا
ميافتد؟ به زودي معلوم خواهد شد.

منبع :ايندي واير

تازه چه خبر دكترجون؟

كفشهاي ايتاليايي كنت برانا

كنت برانا ،شكسپيرين
ايرلن��دي ك��ه اخيرا فيلم
كامي��ك بوكي «ث��ور» را
ب��ه روي پرده فرس��تاده،
از س��اختن قس��مت دوم
آن انص��راف داده اس��ت و
سرگرم پيشتوليد فيلمي
اس��ت كه «كفشهاي ايتاليايي» ن��ام دارد .هفته
گذش��ته ورايتي گزارش داد كه آنتوني هاپكينز و
جودي دنچ نقشهاي اصلي اين فيلم را ايفا ميكنند
و به گفته برانا اين نقشها «برازنده قامت آنها دوخته
ش��ده است ».آنها در اين داستان ،عاشق و معشوق
سالخوردهاي هستند كه قصد دارند آخرين آرزوي
زني در ح��ال مرگ را محقق كنن��د .فيلمنامه را
ريچارد كوتان از رماني به قلم نويسندهاي سوئدي به
نام هنينگ منكل اقتباس كرده است .برانا قصد دارد
فيلمبرداري را در سال  2012به سرانجام برساند.

شهر موتوري

دومينيك كوپر (بازيگر
نقش پسر صدام در «بدل
ش��يطان») و امب��ر هيرد
(«بخ��ش» و «خاط��رات
غريب») قرار است در فيلم
دلهرهآوري با نام «ش��هر
موتوري» ب��ازي كنند .به
گ��زارش ددالين ،اين فيلم را آلبر هيوز كارگرداني
خواهد كرد و شركت دارك كسل متعلق به جوئل
س��يلور تهيهكنندگي آن را برعهده خواهد داشت.
در اين درام دلهرهآور كه فيلمنامهاش را چد سنت
جان نوشته است ،دومينيك كوپر نقش زنداني تازه
آزادش��دهاي را دارد كه در پي انتقام از افرادي است
كه براي او پاپوش دوختهاند تا به جنايتي متهم شود
كه مرتكب نشده است .اين فيلم در سال  2012به
پرده سينما خواهد رسيد.

كن واتانابه جانشينگري اولدمن

پروژه بازسازي انيميشن
ژاپن��ي «آكي��را» ب��ه
صورت فيلم زن��ده بعد از
 24س��ال كه از س��اخته
ش��دن نس��خه اصلي آن
ميگ��ذرد ،در چن��د روز
گذشته دستخوش تغيير
و تحوالت بسياري ش��د .بعد از آنكه خاومه كولت
سرا ،فيلمساز اس��پانيايي ،به عنوان كارگردان اين
فيلم جانش��ين آلبرت هيوز ش��د ،بازيگران اصلي
كه نامشان قبال اعالم ش��ده بود نيز جايشان را به
بازيگران ديگ��ري دادند.گري اولدم��ن از بازي در
نق��ش كلن��ل در آن فيلم انص��راف داد و بازيگران
هم��كار او در «بتمن آغاز ميكند» ،كن واتانابه كه
در «آخرين سامورايي» و «سرآغاز» نيز بازي كرده
است ،جانش��ين اولدمن شد« .آكيرا» در دو بخش
ساخته ميشود .در اولين بخش اين فيلم اكشن كه
قرار است در سال  2013به روي پرده بيايد ،رييس
يكدارودسته موتورسواران سعي ميكند دوستش
را از ق��رار گرفتن در مع��رض يك آزمايش مرگبار
فراطبيعي نجات دهد.

اسكورسيزي آدم برفي ميسازد

همزم��ان ب��ا اك��ران
«هوگ��و» تازهتري��ن اثر
مارتيناسكورسيزي،اعالم
شد كه او فيلم جنايي «آدم
برفي» را خواهد س��اخت.
به گزارش هاليوودريپورتر،
اسكورس��يزي چن��د روز
پيش قرارداد س��اختن «آدم برفي» را با وركينگ
تايت��ل فيلمز امضا كرده كه اقتباس��ي از رماني به
قلم جو نس��بو ،نويسنده نروژي است .اين داستان
برگرفته از هفتمين رماني است كه نسبو بر محور
ش��خصيت كارآگاهي به نام هري هول نوش��ته و
درباره تعقيب قاتلي سريالي است كه جنايتش را
هر سال با اولين بارش برف انجام ميدهد و عالمت
آدم برفي را در خانه قربانيانش برجا ميگذارد .اوايل
امس��ال اقتباس از يك رمان ديگر نس��بو با عنوان
«ش��كارچيان سر» به روي پرده رفت كه با فروش
12ميليون دالر در شبه جزيره اسكانديناوي ،لقب
موفقترين فيلم نروژي را گرفت.

مالقاتي ديگر

اولي��ن ب��ار در س��ال
 1995ايتان هاوك و ژولي
دلپي در فيل��م «پيش از
طل��وع» ريچارد لينكليتر
دو ناش��ناس بودند كه در
قطار با هم مالقات كردند
و پيش از جدا شدن ،زمان
كوتاه��ي را با هم در وين گذراندند .بعد در س��ال
 2004ب��ار ديگر در «پي��ش از غروب» لينكليتر
همديگ��ر را در پاريس مالقات كردن��د .اكنون به
گزارش پلي ليس��ت ،اين كارگردان و دو بازيگرش
قرار اس��ت بار ديگر در يك فيلم «پي��ش از »...با
يكديگر همكاري داش��ته باش��ند و مثل دو فيلم
قبلي ،فيلمنامه را بهطور مشترك بنويسند .به گفته
هاوك ،فيلمبرداري اين فيلم در تابستان سال آينده
انجام خواهد شد.

