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فيلم هفته

نخستين فيلم بلند کريس
لوفين�گ و تراويس کالف
چيز خاصي را به ويژگيهاي مدرن
فيلمس�ازي در ژانر وحشت اضافه
نکردهاست،اماهمچونهمتاهايش
ط�ي  20س�ال اخير در قي�اس با
بودجهان�دک تولي�دش درآم�د
چشمگيريداشتهاست

وصال روحاني

درباره «چوبهدار» ،جديدترين فيلم ترسناک پرفروش سينماي جهان

در اسارت نيروي مافوق عادي

حساب بيش از  30برابر قيمت توليدش
فروخته که درصد حيرت انگيزياست و
حتي فيلمهاي بزرگ و پر ستاره هاليوود
نيز به اين رکورد نميرسند و نزديک هم
نميشوند.اما در فاصله کمي تا  20ساله
ش��دن روش «،»Found Footage
اين گونه فيلمس��ازي نيز به نوگراييها
و ابداعاتي براي ادامه حيات موفقاش و
تکرار آمار مالي فوق نياز دارد ولي فيلم
تازه «چوبهدار» بدون چنان تازگيهايي
و ب��ا همان اس��لوبهاي راي��ج در اين
روش و ترساندن چند باره بينندگان و
البته بدون خلق وحش��ت افراطي قشر
عظيمي از تماش��اگران و بخصوص زير
 25س��الهها را ک��ه دوس��تداران اصلي
فيلمه��اي ژانر وحش��ت ب��ا مدلها و
روشهايي از اين دست هستند ،جذب
خويش کرده است.
ëëاين دوربين موبايل نيست
جالبت��ر و با ارزشتر اينکه کريس
لوفينگ و تراويس کالف سناريس��تها
و کارگردانان اين فيلم ،براي نخس��تين
بار اس��ت که يک فيلم فيچر بلند را رو
ميکنن��د ولي اص ً
ال کم نياوردهاند .اکثر
صحنههاي آنها بهگونهاي است که بهنظر
ميرس��د با دوربين موبايل گرفته شده

لوفينگ(راست) و کالف ،خالقان <چوبهدار>

ëëبا درآمدي  30برابر قيمت توليد
جديدترين محصول سيس��تمي که
وصف آن را آورديم ،فيلمي است به نام
«چوب��ه دار» که آن را ش��رکت برادران
وارنر س��اخته و در پنج هفت��هاي که از
اکرانش در امريکاي ش��مالي ميگذرد
 58ميلي��ون دالر فروخت��ه و در اروپاي
غربي و آسياي شرقي نيز مجموعاً باالي
70ميليون دالر پولسازي کرده حال آنکه
بر طبق برخي اخبار مخارج توليدش از
 3ميليون دالر فراتر نرفته است و با اين

نمایی از فیلم جدید ،هولناک و خبرساز «چوبهدار»

از حــ��دود  20س��ــال پي��ش
بــ��ود ک��ه روش��ــي مــوس��وم ب��ه
«( »Found Footageاس��ناد کشف
ش��ده) در صنعت فيلمسازي به سبک
هارور (وحشت) باب شد و در کمترين
زمان به ش��هرت رس��يد و اشاعه يافت.
اي��ن روش به اين معنا اس��ت که فيلم
مستندوار و به گونهاي ساخته ميشود
که بهنظر برسد عين يک واقعه حقيقي
و مبتني بر مدارک و نش��انههاي يافت
شده در اينجا و آنجا است و فيلمبرداري
با دوربينهاي مس��تقر بر روي ش��انه و
لرزشهايي که اين ش��يوه مرس��وم در
مکتب موسوم به «دوگما  »95در ثبت
تصاوير به همراه دارد ،کمک ميکند تا
فيلم واقعي تر و نشانگر رويدادي حقيقي
جلوه کند .از اين طريق و ادوات بود که
«پروژه بليروي��چ» در اواخر دهه 1990
تبدي��ل به يک پديده ش��د و قس��مت
دوم آن نيز س��ود زيادي ب��ه بار آورد و
فرانچي��ز «فعاليتهاي ماوراء الطبيعه»
نيز محصول همين رويکرد بوده و فيلم
«کلوور فيلد» نيز از اين مکتب نش��أت
گرفته است.
س��ود ف��راوان ناش��ي از اي��ن
روش ني��ز دلي��ل اصل��ي اس��تمرار
آن ب��وده زي��را فيلمه��اي مع��روف به
 Found Footageبه ش��کلي بسيار
جم��ع و جور و ب��ا کمتري��ن هزينه و
معموالً بدون هيچ هنرپيش��ه معروفي
ساخته ميش��وند و گاهي سروته فيلم
ب��ا دو ميليون دالر «ه��م» ميآيد ولي
در گيش��هها تا  50ميليون دالر و حتي
بيشتر از آن ميفروشد و اين حتي بيشتر
از سودس��ازي «»Blockbusterهاي
هاليوود اس��ت که گاهي ي��ک ميليارد
دالر ميفروش��ند ام��ا از فيلمهاي��ي
حاص��ل ميآيند که هزينه توليدش��ان
200ميليون دالر بوده است.

اما حقيقت آن است که با انواع مختلف
دوربينها فيلمبرداري ش��دهاند با اين
هدف که صحنهها يک رنگ پريدگي و
نمايي خاکستري و مرموز داشته باشند.
ش��ايد برخي صحنهها مثل آنهايي که
در داخ��ل اتاقهاي بس��يار تاريک و با
دوربينهاي مس��تقر روي شانه گرفته
شدهاند ،براي خردساالن و پيران بيش
از حد دلهره ساز و به تبع آن ضرر رسان
باش��ند اما لوفينگ و کالف يک اعتدال
نسبي را بين اين گونه سکانسها و ساير
صحنهها حفظ کردهاند.
قص��ه فيلم ني��ز جذابيتهايي ويژه
خود دارد؛ بيس��ت س��ال پيش طي به
صحن��ه بردن يک نمايش به نام «چوبه
دار» در يک دبيرس��تان ،در يک واقعه

عجيب و به ش��کلي ظاهراً تصادفي ايفا
کننده نقش اصلي مرد نمايش کش��ته
ميش��ود و اينک يعني در زمان حاضر
بهداليلي نامش��خص مس��ئوالن همان
مدرس��ه اقدام به احي��اي آن نمايش و
بهت��ر بگوييم به صحنه بردن مجدد آن
ميکنند ولي يک نفر هس��ت که بسيار
دوس��ت دارد بابت آنچه دو دهه پيش
ط��ي آن نماي��ش روي داده و به خاطر
مرگ دلخراشي که حادث شده است ،از
مسئوالن آن ماجرا انتقام بگيرد.
ëëخطوط قطع شده
طرحهاي انتقام از يک شب پيش از
اجراي مجدد نمايش ش��روع ميشود و
آن هنگامي است که سه نفر از محصالن

دبيرس��تان به طور پنهاني وارد س��الن
نمايش مدرس��ه ميشوند و هدف شان
ويران کردن «س��ن» و صحنهاي است
که نمايش بايد روي آن اجرا شود .با اين
حال تير آنها به سنگ ميخورد زيرا در
يکي از اتاقهاي آنجا پش��ت «در»هاي
قفل ش��ده گرفتار ميآين��د و خطوط
تلفن را هم قطع شده مييابند.
آنها ميکوشند از اين صحنهبگريزند
اما فردي ناديده ک��ه آنها را در اين دام
مخوف انداخته ،به وضوح قصد کشتن
يک بهيک آنها را دارد.
بيننده فيلم به اين نتيجه ميرس��د
که پش��ت اين اتفاقات بايد يک نيروي
مافوق عادي باش��د ولي فيلمس��ازان با
ايجاد احتماالتي اف��زون در اين ارتباط
نتيجهگيري را براي تماشاگران سخت تر
ميکنند .برخي صحنهها و فيلمبرداري
با دوربينهاي مس��تقر روي شانه براي
تجلي بيش��تر داس��تان به کار ميآيند
و ب��ر رازه��ا و ترس موج��ود از اتفاقات
ميافزايند ولي در برخي موارد اثر عکس
ميگذارن��د و اينها مواردي اس��ت که
بايداز دوربينهاي سنتي و صحنههاي
وايد اس��کرين اس��تفاده ميشد .شايد
استفاده فيلمسازان از تبحرهاي برندون
جونز به عنوان صدابردار فيلم قس��متي

از ايراد مذکور را رفع کرده باش��د اما به
تنهايي کافي نيست و بعضي صحنهها
به سبب نداش��تن عمق و زواياي الزم،
عقي��م ماندهان��د و تأثير م��ورد نظر را
نميگذارند.

سینمای جهان
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گشتي در دنياي سينما

جكسون از هابيتها رهايي ندارد

ظاه��راً انديش��ههاي هابيتي و
نوش��تههاي فانت��زي جيآرآر
تولكين خيال دست برداشتن از
سر پيتر جكسون را ندارد و اين
كارگ��ردان نيوزيلندي به رغم
تمام شدن فيلمهاي ششگانه
«ارباب حلقهها» و «هابيت» و
با اينكه تصريح كرده ماجراهاي
موجودات ويژهاش شامل الفها
و اركه��ا براي هميش��ه پايان يافته ،هفته گذش��ته از يك هنرمند هموطنش
خواس��ت نمونهاي كوچك از خانه بيلبو باگينز يكي از كاراكترهاي كليدي اين
س��ري فيلمها را درون منزل وي طراحي و بنا كند .اين هنرمند كه نامش بينو
اسميت است بعد از انجام مأموريت محوله گفت :با نظارت و اصرار جكسون خانه
بيلبو را خشت به خشت و عين متن قصه در محوطه منزل بزرگ جكسون پياده
كرديم و حتي حفرهاي را كه بيلبو در آن پنهان ميش��ود ،بازسازي كرديم ولي
مشكل اينجاست كه نميدانيم او اينها را براي چه ميخواهد!

ëëنقشهاي يک بعدي
کاراکترس��ازيها هم بينقص و کامل
نيس��ت و در نتيج��ه وقتي ب��ه دو نفر از
محصالن در دام افتاده ب��ا نامهاي رايان
(راي��ان ش��وز) و کاس��يدي (کاس��يدي
گيفورد) حمله ميش��ود ،بينن��دگان با
آنها همذات پن��داري نميکنند و دل به
حالش��ان نميس��وزانند زيرا لوفينگ و
کالف نتوانس��تهاند آنه��ارا به حد کفايت
ن��زد تماش��اگران محبوب و حتي آش��نا
سازند .اين بدان معنا نيست که بازيگران
اصلي که از قضا از نام کوچک اصليشان
بهعن��وان اس��امي کاراکترهايش��ان هم
اس��تفاده ش��ده ،آدمهايي بياس��تعداد
هس��تند ام��ا نقشها يک بع��دي و فاقد
توضيحات کافي هستندو قضاوت در مورد
ماهيت وجوديشان و همين طور ميزان
موفقيتشان دش��وار مينمايد .به همان
ميزان ميتوان پيشبيني کرد که اگر به
اين فيلمسازان مستعد اما بيپول بودجه
بيشتري تعلق گيرد ،ميتوانند فيلمهاي
بهتري نسبت به چوبهدار را بسازند.

«اما اس��تون» كه يك بار ديگر
در فيل��م جديدي از وودي آلن
به نام «مرد غيرمنطقي» نقش
اول زن را بر عهده دارد و نقش
مهم گهون استيس��ي را در هر
دو نس��خه اخير «اس��پايدرمن
شگفتانگيز» بازي كرده است،
اي��ن هفت��ه تصريح ك��رد كه
دليل اصل��ي كنارهگيرياش از
پروژه س��اخت قسمت سوم سري فيلمهاي معروف ،پرفروش و كمدي «در هم
كوبندگان ارواح» دردس��رهاي حضور در يك فيلم پرهزينه ديگر بوده است.وي
گفت :همه چيز درست و هر چيزي سر جايش بود و سناريوي خندهداري را نيز
فراهم كرده بودند اما احس��اس كردم براي يك مسئوليت بزرگ ديگر آمادگي
ندارم .شركت دريك فرانچيز ديگر بعد از فرانچيز قبليام مرا فرسودهتر ميكرد.
من بايد قدري استراحت كنم.

ëëمشخصات فيلم
٭عنوان« :چوبهدار»
٭ محص��ول :کمپانيهاي نيوالين و
بلوم هاوس
٭ تهيه کنندگان :گايمون کاسادي
و دين اشنايدر
٭سناريستها و کارگردانان :کريس
لوفينگ و تراويس کالف
٭ مدير فيلمبرداري :ادلوکاس
٭ تدوينگر :کريس لوفينگ
٭موسيقي متن :زاک لمون و تنکي
ايلندز
٭ بازيگران اصلي :ريس ميشلر ،فايفر
براون ،رايان ش��وز ،کاسيدي گيفورد و
پرايس مورگان.
 منبعwashington post :

راب��رت زمهكي��س كارگ��ردان
مشهور و پرسابقه هاليوود هفته
گذشته متذكر شد موج بازسازي
فيلمهاي قديم��ي و موفق اين
شهرك رؤياسازيهاي بيپايه،
قطعاً سهگانه پرفروش نيمه دوم
دهه  1980وي يعني «بازگشت
به آينده» را دربرنخواهدگرفت و
الاقل تا زماني كه او زنده است ،اين اتفاق نخواهد افتاد .زمه كيس كه با بازي با
عنصر س��فر در طول زمان و با اس��تفاده از متيو برادريك در نقش اصلي هر سه
نس��خه اين فيلمها را كارگرداني كرد ،گفت :حوصله بازسازي يا دنبالهسازي اين
فيلمها را ندارم و قول ميدهم تا زماني كه من و باب گيل (سناريس��ت هر س��ه
فيلم) نفس ميكش��يم ،اين اتفاق نخواهد افتاد .البته بعد از مرگم مطمئنم كه
استوديوهاي سودجوي هاليوود به دنبال احياي اين سري فيلمها خواهند رفت و
بعيد ميدانم خانوادهام به عنوان ورثهام زورشان به آنها برسد.

«اما استون» و نياز به استراحت

زمهكيس :ديگر به آينده برنميگرديم!

