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خبرنگاهمنتقد

   بانوي آهنين )2011) 
  كارگردان: فيليدا لويد.

  فيلمنامه نويس: ابي مورگان.
  مدير فيلمبرداري: اليوت ديويس. 

  تدوينگر: جاستين رايت. 
   سازنده موسيقي: توماس نيومن. 

 بازيگران: مريل استريپ )مارگارت تاچر(، 
الكساندرا روچ  تاچر(،  )دنيس  برودبنت  جيم 
)مارگارت تاچرجوان(، هري لويد )دنيس تاچر 
جوان(، اليويا كولمن )كارول تاچر(، ايان گلن 
)آلفرد روبرتس(، آنتوني هد )جفري هو( و راجر 

آلم )گوردون ريس( 
  مهم ترين جوايز: اسكار و بفتا بهترين بازيگر 
نقش اول زن و بهترين گريم. ] براي اطالع از باقي 
12 جايزه كسب شده كه عمدتا در رشته بازيگري 

است، لطفا به سايت  اي ام دي بي  مراجعه كنيد.[
 امتيازها: سايت اي ام دي بي )6/5 از 10(، 

سايت متاكريتيك )54 از 100( 
حضور غبطه برانگيز و شوق آور مريل استريپ 
»جادويي« )به قول آقاي حميدرضا صدر و البته 
نويسنده روزنامه اينديپندنت و از قرار معلوم ديويد 
تامسون( در يك فيلم به معني واقعي تلف شده. يك 
مثال كالسيك براي درك معاني تقليل، عقب نشيني، 
عدم خالقيت، ناتواني و درنهايت عدم بلندپروازي 
در سينما. فروكاستن دوران پر التهاب مارگارت تاچر 
به روايت مستندوار )و بي شك به لحاظ تصويري 
بي اندازه توي چشم و ادايي( و تكرار مكررات همه 
آن چيزهايي كه تا به حال مي دانستيم )تازه به كمك 
بدون  تلويزيوني(  شبكه هاي  آرشيوي  تصاوير 
شكافتن مسائل و عميق شدن در بحران ها و البته 
تاكيد و پررنگ كردن زني در دنياي مردان و برجسته 
كردن رابطه نزديك و صميمانه/عاشقانه تاچر با 
همسرش. قرار است در كنار » هفته من با مرلين« 
)ساخته سايمون كورتيس با بازي ميشل ويليامز 
در نقش مرلين مونرو كه دوباره با بدشانسي جايزه 
اسكار را به خاطر حضور فراموش نشدني استريپ 
از دست داد( نمايشگر شكنندگي و ضعف هاي 
شمايل/چهره/ايكن  هاي مشهور قرن گذشته باشد 
مي افتد.  بودن  كليشه يي  و  بي ظرافتي  دام  در  اما 
احساسات گرايي فيلم به مانند »بانو«ي لوك بسون* 
كه مي خواست وجوه انساني اين سياستمداران را 
زيادي عذاب آور و  كند، در بخش هاي  برجسته 
دم دستي است و با زياده روي زننده يي همراه مي شود 
)تكرار لبخندهاي دنيس تاچر در آغاز سال نو، هم 
مضحك است و هم توي ذوق مي زند(. فيلم بيشتر 
از تصوير حرافي دارد و عمال در جاهايي به لحاظ 
سادگي در برخورد با موضوع و نوع روايتش به يك 
محض  تلويزيوني  فيلم 
فيلم  است.  شده  نزديك 
كه  دارد  مشكالتي  دقيقا 
فريرز  استيون  »ملكه« 
چه  هر  ملكه  نداشت. 
محض  گزارش  از  بود 
بي خاصيت  تعريف  و 
تاريخي  واقعه  يك 
تصويري  و  رفت  فراتر 
امروزي و دراماتيك از سياست داخلي انگلستان و 
نيز روابط درون دربار سلطنتي را به شيوه يي معقول 
و ملموس نشان همه داد. ولي اين بانوي آهنين در 
عمل به همان بيماري اي دچار است كه شخصيت 
اولش از آن خالصي ندارد: كهولت و فراموشي. 
انتخاب فيليدا لويد به عنوان كارگردان براي اين اثر، 
در حالي كه فيلم قبلي اش ماما ميا در ژانر موزيكال 
كه در برخورد خوش بينانه به يك شوخي و در نگاه 
بدبينانه به هرج ومرج مي مانست و نقطه اوجش 
همان حضور دوست داشتني مريل استريپ بود )و 
فروش بااليش در انگلستان نشانه يي است از سليقه 
عمومي گروه زيادي از سينماروها و يادآوري معناي 
سرگرمي و سرگرمي سازي( براي اين فيلم و تزريق 
نوعي فمينيسم )و شايد ملي گرايي و حزب دوستي( 
رقيق شده و سطحي كه عمال بيشتر به موضع گيري 
مخاطب منتهي مي شود تا همدلي او با يك دوران و 
درك جديدي از وقايع و شخصيت اصلي، انتخاب 
درستي به نظر نمي رسيد. براي پروژ ه يي چنين مهم 
و دوراني اينچنين ملتهب و شخصيتي تا اين اندازه 
پيچيده و تاثيرگذار شايد انتخاب آدمي مثل اليور 
نتيجه  فيلمنامه نويسان  از  قوي تر  تيمي  و  استون 
را به اثر ماندگارتري تبديل مي كرد. اگر هم قرار 
بود خيلي توقع مان را باال ببريم تبديل شخصيت 
)هيروشيتو(  ژاپن  امپراتور  شبيه  چيزي  به  تاچر 
در خورشيد الكساندر ساكاروف اساسا فيلم را به 
جايگاهي دست نيافتني مي رساند. تصور رويكردي 
از جنس ناني مورتي به دوران ظهور برلوسكني در 
فيلم تمساح هم براي اين فيلم و سازندگانش خيالي 
محال و امري وراي توانايي ها و خالقيت هايشان 
است. در نهايت تنها چيزي كه باقي مي ماند ستايشي 
است براي مريل استريپ كه با تمام وجود )نوع راه 
رفتن، تغييراجزاي صورت، لهجه، حرف زدن عادي/
رسمي/ خطابه ها و لحظات شكنندگي( فيلم را از 
سقوطي بدفرجام نجات داده و بي شك بدون او اين 

ميزان دلزدگي بيشتر مي بود. 
تالش ناموفق ديگري از كارگرداني كه بعد از 
لئون آرام آرام افول كرد و يادآور مردي شد كه به 
ثروت رسيد اما در جاه طلبي مادي اش جاه طلبي 
حداقل  ژاندارك  هرچه  شد.  خاموش  هنري اش 
تصوير  هافمن  داستين  حضور  سكانس هاي  در 
جديدي از او را نشان مي داد و بخش هاي نبردش 
شكوهمند بود اينجا فيلم بي اندازه بي رمق است. نگاه 
بسون به آنگ سان سوچي، برنده جايزه صلح نوبل 
و تحوالت برمه در طول سه دهه با تمركز بر روابط 
عاشقانه او و همسرش بي اندازه كليشه يي و تكراري 
است. يك فيلم نمونه يي تاريخ مصرف گذشته از 
كارگرداني كه متفاوت ديدن در روايت و جاه طلبي را 
يكجا كنار گذاشته است. در طول نمايش فيلم مردي 
در سالن سينما فرياد زد و سازمان ملل را بي ارزش 
خواند. در انتهاي فيلم هم دوباره فرياد زد و غرب 
را متهم به استاندارد هاي دوگانه كرد كه چرا به ليبي 
حمله مي كنيد و به برمه نكرديد، وقتي در فهرست 
نقض حقوق بشر جايگاه نخست را دارد. رفتارهاي 

اين تماشاگر از خود فيلم جذاب تر بود.

سينمايجهان
بازگشتمردآهنينبهسينما

»آرنول������د  اعتم�اد| 
بازيگ��ر  ش��وارتزنگر«، 
سياس��تمدار  و 
ايال��ت  شكس��ت خورده 
كاليفرنيا به زودي با فيلمي 
از يك كارگردان كره يي در 
س��ينماهاي جهان حاضر 
مي ش��ود. اين فيلم را »كيم 
وي ج��ون« كارگردان��ي 

كرده و فيلمنامه آن را »جفري نچمانوف« به رشته تحرير 
درآورده است. اين فيلم درباره فرار يك رييس كارتل 
بزرگ مواد مخدر اس��ت كه از دادگاه ف��رار كرده و به 

مرزهاي مكزيك مي رود و... 
شوارتزنگر«،  »آرنولد  بر  عالوه  فيلم  اين  در 
»جنسيس  الكساندر«،  »جيمي  چون  بازيگراني 
رودريگز« و »فراست ويتاكر« به ايفاي نقش پرداخته اند. 
همچنين 24 سال پس از نمايش عمومي اين كمدي 
نگارش  از  خبر  يونيورسال  كمپاني  خانوادگي، 
فيلمنامه يي مي دهد كه دنباله يي بر ماجراهاي دو كاراكتر 
اصلي آن است. كمپاني يونيورسال »دوقلوها 2« را با 
همكاري شركت مستقل فيلمسازي مونته سيتو پيكچرز 
تهيه مي كند. قسمت جديد اين فيلم زودتر از يك سال 
ديگر جلوي دوربين نخواهد رفت. در نسخه اصلي، 
شوارتزنگر در كنار دني دويتو و كلي پترسن به ايفاي 
نقش پرداخت. او در قصه فيلم، مرد بي گناهي است كه 
به جست وجوي برادر دوقلوي خود مي پردازد. اما اين 
دو برادر دوقلو از نظر ظاهري و فكري هيچ شباهتي 
به هم ندارند. مسووالن كمپاني يونيورسال مي گويند 
احتمال زيادي وجود دارد دومين قسمت »دوقلوها« با 
نام جديد »سه قلوها« جلوي دوربين برود. علت تغيير 
نام فيلم را بايد در قصه فيلمنامه آن جست وجو كرد. 
در قصه اين فيلم دوقلوها متوجه مي شوند در حقيقت 

سه قلو هستند نه دوقلو!
اين دو برادر تصميم مي گيرند به دنبال سومين 
برادر خود بروند و او را پيدا كنند. شوارتزنگر و 
دويتو در قسمت جديد فيلم دوباره نقش برادران 
دوقلوي غيرشبيه را بازي مي كنند. براي بازي در 
نقش سومين برادر، ادي مورفي انتخاب شده است. 
طبيعي است كه پيدا كردن يك برادر سياهپوست براي 
دو بازيگر سفيدپوست فيلم و همچنين تماشاگران 
باعث تعجب زيادي خواهد شد. قسمت اول فيلم را 
ايوان ريتمن در سال 1981 كارگرداني كرد. اين فيلم 
در اكران عمومي خود در امريكاي شمالي حدود 80 

ميليون دالر فروش كرد. 
ريتمن مدير توليد دومين قسمت فيلم خواهد بود، 
ولي آن را كارگرداني نمي كند. هنوز كارگردان قسمت 
جديد اين فيلم كمدي انتخاب نشده است. قسمت اول 
فيلم با هزينه يي 15 ميليون دالري توليد و در سال 1988 
موفق به يك فروش 217 ميليون دالري در سطح جهاني 
شد. »دوقلوها« تنها فيلم كمدي آرنولد شوارتزنگر بود 
كه در زماني كه از وي به عنوان قهرمان اكشن سينما اسم 
مي بردند- موفق به برقراري ارتباط با تماشاگران شد 
و فروش خوبي در جدول گيشه نمايش سينماها كرد. 
آرنولد پس از سال 2004 و فيلم »دور دنيا در هشتاد 
روز« تنها در يك سكانس از فيلم استالونه يعني »به درد 
نخورها« حاضر شده بود و پس از اينكه مطمئن شد در 
سياست نمي تواند موفق باشد، بازي در فيلم هاي زيادي 

را آغاز كرده است. 

اسكاربراي»بهترينفيلماكشن«
ايسنا| هيات امناي آكادمي اسكار راه اندازي بخش 
جديدي را كه ويژه فيلم هاي اكشن خواهد بود، مورد 
بررسي قرار خواهد داد. بحث راه اندازي بخش جديدي 
به عنوان بهترين فيلم اكشن يا بهترين بازيگر يك فيلم 
اكشن در جوايز اسكار سال هاست از سوي عالقه مندان 
به سينما به عنوان يك پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته 
است. اما اين  بار »جك گيل«، از مقامات بلندپايه آكادمي 
اسكار، قصد دارد در نشست آينده با رييس جديد 
آكادمي اسكار به صورت جدي اين بحث را مطرح كند. 
چنانچه اين پيشنهاد مورد موافقت هيات امناي آكادمي 
اسكار قرار گيرد، از سال آينده بخش جديدي به عنوان 
بهترين فيلم اكشن در جوايز اسكار ايجاد خواهد شد. به 
گزارش ورايتي »جك گيل« كه خود از دست اندركاران 
فيلم هاي اكشن چون »تند و ديوانه وار« است، طي 
21 سال گذشته تالش فراواني كرد تا آكادمي اسكار با 
راه اندازي يك بخش ويژه ، از تالش هاي زنان و مرداني 
كه موجب ساخته شدن فيلم هاي اكشن مي شوند و 
چهره هايي چون »آرنولد« را خطرناك تر جلوه مي دهند، 
تقدير كند. در نشست اواسط ماه مه  آكادمي اسكار، 
پيشنهاد راه اندازي بخش بهترين فيلم اكشن رسما ارائه 
خواهد شد و »داون هادسون«، رييس جديد آكادمي 

اسكار، اين پيشنهاد را مورد بررسي قرار خواهد داد. 
پيش از اين، چهره هاي سرشناس دنياي سينما چون 
»استيون اسپيلبرگ« و »مارتين اسكورسيزي« با تنظيم 
نامه هاي رسمي از آكادمي اسكار درخواست كرده 

بودند بخش ويژه فيلم هاي اكشن را راه اندازي كند.

اشتونكوچردرنقش»استيوجابز«
خبرگزاريميراثفرهنگي|اشتون كوچر در نقش 
»استيو جابز« جلوي دوربين مي رود. اشتون كوچر براي 
بازي در نقش استيو جابز، مخترع و بنيانگذار شركت 
رايانه يي »اپل«، با مسووالن سازنده فيلم سينمايي 
»جابز« چندي پيش قرارداد امضا كرده است. با گذشت 
دو هفته از امضاي قرارداد اشتون كوچر با مسووالن 
فيلم سينمايي جابز براي بازي در نقش استيو جابر، 
مخترع و بنيانگذار شركت رايانه يي »اپل«، مسووالن 
سازنده اين پروژه نخستين عكس اين بازيگر جوان 
در نقش استيو جابز را منتشر كردند.  به نقل از پايگاه 
اطالع رساني هاليوودريپورتر، جوشا مايكل استرن 
و مت ويتلي به ترتيب كارگردان و نويسنده فيلمنامه 
»جابز« هستند و اين فيلم سينمايي داستان زندگي 
تا تاسيس شركت  استيو جابز از دوران نوجواني 
رايانه يي »اپل« و تبديل شدن به يكي از خالق ترين 
كارآفرينان زمان ما را به تصوير مي كشد.  استيو پاول 
جابز، كارآفرين، مخترع، بنيانگذار، مدير ارشد اجرايي 
شركت رايانه يي »اپل«، مديرعامل شركت فيلمسازي 
»پيكسار« و عضو هيات مديره شركت فيلمسازي 
»والت ديزني« بود كه پيش از اين در تاريخ 5 اكتبر )13 

مهر( پاييز سال گذشته درگذشت. 

سينما، فضايي است كه در آن آدم هاي واقعي در حال 
عبور و مرور و حرف زدن در دنياي واقعي هستند و گاهي 
اوقات وقتي متن روان و ساده يك نويسنده از دنياي ادبيات 
وارد اين فضا مي شود، ارزش واقعي خود را از دست مي دهد. 
»به شدت بلند و بسيار نزديك « نمونه يي از اين دست آثار 
سينمايي است. رمان جاناتان سافران فوئر كه در سال 2005 
نوشته شده درباره يك پسربچه به نام اسكار شل است كه 
پدرش توماس را در حادثه 11 سپتامبر از دست داده است. يك 
سال پس از اين حادثه در وسايل پدرش پاكت نامه يي را پيدا 
مي كند كه يك كليد در داخل آن است و او مي پندارد كه اين 
كليد بايد با باز كردن جعبه يا چيز ديگر خاصي، جنبه جديدي 
 از زندگي پدرش را براي او آشكار كند. روي پاكت كلمه

 »Black« نوشته شده و اسكار براي يافتن سرنخ در تمام 
 Black نيويورك به دنبال كساني مي گردد كه نام خانوادگي شان
باشد. جست وجو براي يافتن اين شخص در واقع براي او 
تالشي است براي نزديك تر شدن به پدر از دست داده اش، 
براي باز نگاه داشتن راه هاي ارتباطي و جلوگيري از بسته شدن 
درهاي رابطه. در كتاب فوئر، اسكار پسربچه وراجي است 
كه درباره هر موضوعي كه بتوان تصور كرد، حرف مي زند و 
از اميد ها، سوال ها و اندك اطالعاتي كه درباره آن موضوع دارد 
مي گويد. در اين رمان، ما از مونولوگ هاي اسكار به عنوان نوعي 
بازي بچه گانه لذت مي بريم. چون يك پسربچه تيزهوش هر 
چند كه از مرگ پدر لطمه روحي شديدي خورده باشد باز هم 
نمي تواند به اين صورت حرف بزند. گفته هاي اسكار در واقع 
ساخته متبحرانه نويسنده است و فوئر در رمان صداهاي پسرك 
را با صداي پدربزرگ او، تصاويري از انسان هاي در حال سقوط 
از برج ها، ديالوگ هاي عجيب و غريب، ليست هايي از اعداد، 
صفحاتي تقريبا خالي در كتاب و بسياري از حروف نگاري هاي 
ماجراجويانه ديگر پر مي كند. اين رمان يك كالژ پست مدرن پر 

از اشك و آه است. 
در فيلم »به شدت بلند و... « به كارگرداني استفان دالدري و 
نويسندگي اريك راث، اسكار )با بازي توماس هورن( پسر 11 
ساله يي، الغر با موهاي قهوه يي صاف و چشم هاي آبي رنگ 
و هميشه در حال دويدن در خيابان هاست. پسري بيش فعال و 

در عين حال پر از رمز و راز كه حس خوبي نسبت به مادرش 
از دست  تازه  پدر  ندارد و عاشق  بازي ساندرا بوالك(  )با 
رفته اش )با بازي تام هنكس( است. پدري كه در فالش بك ها، 
شخصيتي مهربان و بخشنده از او مي بينيم. اسكار با تمام وجود 
محله زندگي شان آپر وست سايد و بقيه محله هاي شهر را زير 
پا مي گذارد و با مردم راجع به داستان عجيبش درباره كليدي كه 
در دست دارد و هدفش كه يافتن منظور پدر از به جاي گذاشتن 
اين كليد براي اوست حرف مي زند. او در ظاهر آرام و پر از اعتماد 
به نفس است، در حالي كه سرشار از استرس و آشفتگي هاي 
دروني است. هنگامي كه از روي پل ها يا از خيابان ها گذر مي كند 
يك دايره زنگي در دستش دارد كه آن را تكان مي دهد تا صداهاي 
ترسناك دور و برش را نشنود كه لحظات زيبايي را در فيلم خلق 
مي كند. مردمي كه اسكار به زندگي شان سرك مي كشد با او 
بسيار مهربان رفتار مي كنند مخصوصا زني )ويوال ديويس( كه 
شوهرش در حالت ترك اوست و در همين حال به حرف هاي 

اسكار گوش مي كند. اين مالقات ها از لحاظ دراماتيك در فيلم 
بدون شكل هستند كه اتفاقا در چنين فيلمي بايد اين گونه باشد، 
چون مردم همواره در حال جواب دادن به سواالتي هستند كه 
برايشان عجيب و غريب است. اسكار و پدرش پيش از اين، 
بازي هاي اينچنيني زيادي با هم كرده اند، بنابراين او فكر مي كند 
كه اين كليد حاوي پيغام مخصوصي از سوي پدرش است. 
مرور زمان مي توانست به او بفهماند كه مساله آن طور كه فكر 
مي كند نيست اما اسكار از آن دسته بچه هايي است كه همه جور 
حسي دارند جز يك حس واقع بيني و البته به هر حال او در اين 
شرايط نياز به دستاويزي دارد براي اينكه از لحاظ احساسي 
فرو نپاشد و دستاويز او همين تالش قهرمانانه براي فهميدن 
راز اين كليد است. او از اين طريق ناراحتي هاي دروني اش را 
از فقدان پدرش به نمايش مي گذارد. به نظر من، آنچه فوئر در 
كتابش در پي رسيدن به آن بوده توصيف گيرايي و جذابيت يك 
ذهن فوق العاده فعال و هيجان خودجوش و بي پايان آن است؛ 

مغزي كه لحظه يي از خيال بافي باز نمي ايستد. آنچه اسكار در 
كتاب درباره خودش مي گويد مويد اين نكته است. در فيلم اما، 
به تصوير كشيدن پسر بچه بيش فعالي كه بعضي اوقات چرت 
و پرت هم مي گويد مشكل است. با وجود اينكه توماس هورن، 
بازيگر نوجوان فيلم به لحاظ قدرت بيان به خوبي از پس نقش 
بر مي آيد ولي واقعيتي كه به لحاظ روانشناسي در دنياي فيلم 
و تصوير وجود دارد، اسكار را به عنوان يك شخصيت نابود 
مي كند. براي مثال نمي توان ناديده گرفت كه شخصيت اسكار، 
ناخودآگاه در برقراري روابطش با ديگران خودخواه است، چون 
تنها چيزي كه براي او واقعيت دارد غم از دست دادن پدرش 
است. او حتي به احساسات مادرش نيز بي اعتنا بوده و آخرين 
پيغام هاي سرشار از ترس پدرش را كه روي منشي تلفني ضبط 
شده بود را از مادرش مخفي مي كند و تا اواخر فيلم هم دليل اين 
كار او را نمي فهميم )پنهان كردن يك واقعيت دردناك در فيلم 
و تبديل آن به يك عنصر تعليق ساز در فيلم البته كار چيپي به 
حساب مي آيد.( با اين حال هنگامي كه به اسكار نگاه مي كنيم 
منصفانه نيست كه از يك پسربچه در اين سن و سال انتظار يك 
رفتار اخالقي و معقوالنه داشته باشيم. ساندرا بوالك در فيلم در 
جايگاه مادري كه عاشق فرزندش است بازي خوبي از خود به 
نمايش مي گذارد و تام هنكس هم، مانند هميشه گرم و دوست 
داشتني است. او واقعا يك پدر بي نظير است. او نه تنها پدري 
است كه هميشه و همه جا براي پسرش حاضر است بلكه زندگي 
پسرش را به يك بازي پايان ناپذير تبديل مي كند. آيا او بخشي از 
تخيل اسكار است؟ به نظر خيلي واقعي به نظر نمي رسد. استفن 
دالدري كارگردان فيلم هايي همچون »ساعت ها« و »كتابخوان« 
بازي هاي گرم و پر احساسي از همه بازيگرانش، حتي كساني 
كه نقش هاي كوتاهي در فيلم دارند، گرفته است. كريس منگس 
تصويربردار فيلم، تصوير صورت بازيگران را با نورهاي ماليمي 
شكل مي دهد و در نماهاي يك زندگي روزمره شهري كه بخش 
اعظم نماهاي فيلم هستند حتي يك نماي بد شكل در فيلم ديده 
نمي شود. استفن دالدري و تدوينگر فيلم، مونتاژهاي پيچيده يي 
انجام مي دهند. به ويژه در نماهايي از ميانه فيلم كه به تصورات 
ذهني اسكار از افرادي كه در حال سقوط از برج ها هستند كات 

مي خورد. 

نگاهيبهفيلمبهشدتبلندوبسيارنزديك

عشق گمشده 

رابرتريچاردسونفيلمبردارفيلم»هيوگو«ازهمكاريدوبارهبااسكورسيزيميگويد

رقص چشم نواز روايت و تصوير
پس  از ساختن فيلم هاي ديگر كالسيك شده يي مثل »راننده 
تاكسي«، »گاو خشمگين«، »دوستان خوب« و »خيابان هاي پايين 
 شهر« كه كارنامه درخشان مارتين  اسكورسيزي را درخشان تر از 
آنچه هست مي كند، نبايد او را به خاطر آنكه مي خواهد استراحت 
كند، سرزنش كنيم، به خصوص كه به تازگي وارد هشتمين دهه 
زندگي اش شده است اما در قاموس اسكورسيزي بازنشستگي 
جايي ندارد. او به جاي خوابيدن در باد كارنامه پربارش، هشت 
نامزدي اسكار، يك اسكار براي فيلم رفتگان و سه پيروزي در 
گلدن گلوب، سخت ترين فيلم پنج دهه  گذشته اش را كارگرداني 
كرده است. »هيوگو« براساس داستان »اختراع هوگوكابري« 
نوشته برايان سلزنيك ساخته شده است. ماجراي فيلم در 
پاريس سال 1931 مي گذرد و عالوه بر آنكه طراحي صحنه 
پروژه  اولين  دارد،  نوجوان  اصلي  بازيگر  دو  پرجزييات و 
سه بعدي اسكورسيزي در سينما هم هست؛ تجربه پردردسري 
كه خود كارگردان آن را »دردسرهاي شيرين« مي نامد. يكي از 
همكاران تهيه كننده اسكورسيزي چند سال پيش با كتاب آشنا 
شد و بالفاصله نسخه  يي از آن را براي اسكورسيزي فرستاد. 
اسكورسيزي به عشق فيلم بودن و عالقه وافر به تاريخ سينما 
شهره است و داستان كتاب هم سرگذشت يكي از مهم ترين 
فيلمسازي  بود؛  ملي يس  ژرژ  صامت،  دوران  سينماگران 
كه پس از كارگرداني تعدادي از مهم ترين فيلم هاي دوران 
صامت ناگهان از عرصه صنعت سينما ناپديد شد. زماني كه با 
اسكورسيزي درباره اين موضوع حرف بزنيد، به شما مي گويد: 
»گراهام كينگ مي دانست كه از داستان خوشم خواهد آمد. به 
من تلفن زد و گفت مارتين، اين فيلم مال تو است. بسازش.« 
همسر  اسكورسيزي، هلن موريس، هم زماني كه كتاب را خواند 
عاشق آن شد. »هلن هم درست مثل گراهام فكر مي كرد. او 
هم پس از خواندن كتاب گفت كه حتما بايد آن را بخوانم.« اما 
اسكورسيزي و يك فيلم كودكانه؟ چه كسي فكر مي كرد سازنده 
فيلم هاي خشن و مردانه سر از ساختن فيلم كودكانه يي  دربياورد 
كه حاال همه آن را بلندپروازانه ترين پروژه  سينمايي او مي دانند. 
اسكورسيزي دختري 12 ساله به نام فرانچسكا دارد؛ دختري 
كه شايد در اين چرخش عجيب فيلمسازي اسكورسيزي نقش 
مهمي داشته باشد. »مطمئنا فرانچسكا در فهم جهان كودكانه و 
ديدن جهان از دريچه چشم يك نوجوان به من كمك زيادي 
كرد. رسيدن به اين درك قطعا به تنهايي براي من ممكن نبود. 
دزدهاي خرده پا، آدم هاي تنه لش و خل وضع ها را در تمام طول 
زندگي ام بهتر درك كرده ام و درك جهان يك كودك قطعا برايم 
دشوارتر بود.« اما تحسين همه جانبه فيلم توسط تماشاگران 
و منتقدان نشان داد كه خطر كردن اسكورسيزي در كار در اين 
ژانر دشوار جواب داده است. تهيه كننده قديمي اسكورسيزي، 
گراهام كينگ كه پيش از اين تهيه فيلم هاي »هوانورد«، »دار و 
دسته نيويوركي ها« و »رفتگان« را هم بر عهده داشته است، براي 
فيلمبرداري سه  بعدي فيلم مجبور شد به هزينه هاي عادي توليد 
15 درصد اضافه كند؛ هزينه  يي كه بودجه فيلم را صد ميليون دالر 
افزايش داد اما با توجه به فروش خوب، خب اين خطر كردن هم 

در ظاهر جواب داده است.
مارتين اسكورسيزي در فيلم »هيوگو« تماشاگرانش را به 
يك سفر سه بعدي به مقصد يك ايستگاه مترو در پاريس دهه 
30 مي برد. داستان فيلم درباره پسري 12 ساله به نام هيوگو كابري 
است؛ پسري يتيم كه پشت ديوارهاي مترو براي خودش خانه يي 
ساخته و بعد از مرگ پدرش در آنجا زندگي مي كند. هيوگو با 
صاحب يك مغازه اسباب  بازي فروشي كوچك در ايستگاه، 
مسافران، دختر عجيب و غريب صاحب مغازه )كه بعدها 
مي فهميم دخترخوانده صاحب مغازه است( و يك آدم آهني اي 
كه پدرش از موزه آورده، در حال كشمكش دائمي است. در اين 
پروژه تنها اين تهيه كننده نيست كه سابقه طوالني همكاري با 
مارتين اسكورسيزي را دارد. »هيوگو« پس از فيلم هاي »كازينو« 
)1995(، »برخاستن مردگان« )1999(، »هوانورد« )2004( و 
مستند »نوري بتابان« )2008( و »جزيره شاتر« )2010( ششمين 
همكاري رابرت ريچاردسون در مقام مدير فيلمبرداري با مارتين 
اسكورسيزي است. ريچاردسون مي گويد: »وقتي با مارتين 
كار مي كنيد، انگار يك سيم برق از او به شما وصل شده است. 
سرشار از انرژي و حركت مي شويد. او درك منحصر به فردي 
از اين مساله دارد كه چگونه حركات دوربين و نورپردازي 
مي تواند به بازي بازيگران كمك كند. مارتين در عين  حال ذهنيتي 
باز در مورد ايده هاي تازه دارد و هميشه از هر پيشنهادي استقبال 
مي كند.« هم ريچاردسون و هم اسكورسيزي كوله باري از تجربه 
را با خود به صحنه فيلم »هيوگو« آوردند. او نخستين بار در سال 
1972 در فيلم »واگن برتا« روي صندلي كارگرداني نشست؛ 
فيلمي به تهيه كنندگي راجر كورمن كه حاال ديگر به مثابه يكي 

از كالسيك هاي تاريخ سينما در نظر آورده مي شود. پس از آن 
نام، اسكورسيزي در تيتراژ 50 فيلم به عنوان نويسنده، كارگردان، 
تهيه كننده، راوي و حضور در فيلم هاي مستند به چشم مي خورد. 
ريچاردسون هم كارش را پس از فارغ التحصيلي در انستيتوي 
فيلم امريكا به عنوان مدير فيلمبرداري آغاز كرد. نخستين اثرش 
مستندي درباره جنگ داخلي السالوادور بود. همين فيلم باعث 
شد اليور استون در فيلم السالوادور از توانايي هاي او به عنوان 
مدير فيلمبرداري استفاده كند. اين فيلم كه در سال 1985 ساخته 
شد، نخستين فيلم بلند داستاني بود كه ريچاردسون در آن كار 
كرد. همكاري هاي ادامه دار استون و ريچاردسون براي اين مدير 
 »JFK« فيلمبرداري كاركشته خوش يمن بود. »جوخه« )1986( و
)1991( ريچاردسون را كانديداي جايزه اسكار كرد. »هيوگو« 
سي و چهارمين اثري است كه نام ريچاردسون در تيتراژ به 
عنوان مدير فيلمبرداري در آن آمده است. بخشي از صحنه هاي 
فيلم در لندن و بخش كمتري در فرانسه فيلمبرداري شده اند و 
چهره هاي آشنايي در ميان بازيگران فيلم ديده مي شود، بازيگراني 
مثل جاني دپ، جود ال، ساشا بارون كوهن و بن كينگزلي. در 
مورد تصميم اسكورسيزي در كار با شيوه سه بعدي در اين 

فيلم، ريچاردسون مي گويد: »بر اين اعتقادم كه اسكورسيزي به 
دليل عالقه و انگيزه اش در به درستي منتقل كردن حس رمان و 
منبع اصلي اقتباس به تماشاگر تصميم گرفت فيلم را سه بعدي 
بسازد. رمان اصلي مصور است و تصوير و كلمات درهم 
مي پيچند و قصه )يا روايت( همان قدر مهم است كه تصاوير. 
در واقع روايت و تصوير درهم مي آميزند. فيلم نخستين تجربه 
سه بعدي ريچاردسون هم به حساب مي آيد. همه عوامل در 
عين آنكه درباره آخرين دستاوردهاي تكنيكي/ سينمايي مطالعه 
مي كردند، برخي از فيلم هاي قديمي سينما را هم دوباره به 
صورت سه بعدي تماشا كردند؛ فيلم هايي كه ريچاردسون آنها 
را متعلق به دوران طاليي سينما مي داند. »خانه موميايي« يا »ام را 
به نشانه مرگ بگير«. عوامل با تماشاي اين فيلم ها دريافتند چه 
چيزي باعث مي شود اين آثار همچنان فوق العاده و خاص باقي 
بمانند. اسكورسيزي و ريچاردسون منافع و معايب دوبعدي 
فيلمبرداري كردن و سپس تبديل آن به سه بعدي را بررسي 

كردند و در نتيجه تصميم گرفتند از اساس فيلم را سه بعدي و با دو 
دوربين ديجيتال فيلمبرداري كنند نه اينكه پس از فيلمبرداري و 
در مرحله پس توليد آن را به سه بعدي برگردانند. ريچاردسون در 
اين باره گفته است: »اولين دليل  مان براي اين كار اين بوده است 
كه مي توانستيم در مانيتور، بالفاصله و بي درنگ نتيجه نهايي را 
ببينيم. در عين حال چنين كاري مارتين را قادر مي ساخت بهتر 
بتواند درباره تجديد نما يا حس صحنه يا زاويه دوربين تصميم 

بگيرد.
در فيلم »هيوگو« طراح صحنه و طراح لباس، دنت فرتي 
و سندي پاول كاري مي كنند تا تماشاگر دقيقا در حس و حال 
فرانسه دهه 30 قرار بگيرد. اين مدير فيلمبرداري كاركشته در 
اين مورد به خبرنگاران مي گويد: »طراح صحنه و طراح لباس 
مي توانند با كارشان با تماشاگر حرف بزنند، همان قدر واضح و 
قابل فهم كه انگار كسي روبه روي شما نشسته و چيزي را براي 
شما توضيح مي دهد. در مورد رنگ فيلم بايد بگويم اين ايده 
مارتين بود تا  از رنگ اتوكروم )فيلمي در عكاسي يا فيلمبرداري 
كه نسبت به رنگ قرمز حساس نيست( استفاده  كنيم. در فرانسه 
دهه 30 برادران لومير حق انحصاري اين گونه فيلمبرداري را 

در اختيار داشتند. وقتي در يك موزه صحنه هاي فيلمبرداري 
اتوكروم را ديديم، مشتاق شديم كه از اين شكل در فيلم استفاده 
كنيم. در گروه فيلمبرداري كه هدايت آنها را ريچاردسون بر 
عهده داشت، آدم هايي از اقصي نقاط جهان حضور داشتند. 
در واقع گروه فيلمبرداري يك گروه بين المللي بود همچنان كه 
ريچاردسون هم با تاييد اين مساله مي گويد: »كار فيلمبرداري، 
يك كار تيمي و گروهي است. همه بايد در كمال هماهنگي با 
هم كار كنند تا نتيجه مطلوب به  دست بيايد. به خصوص در 
مورد اين فيلم كه كار دشواري هم در پيش داشتيم. رسانه هاي 
ديجيتال و سينما هر دو شايستگي هاي ذاتي دارند كه نمي توان 
از آنها غافل بود. تصميم ما براي استفاده از دوربين هاي ديجيتال 
و الكسا درست بود اما به هر حال فيلمبرداري سه بعدي با دو 
دوربين روي استيدي كم واقعا كاري طاقت فرسا و دشوار بود. 
لري مك كنكي )فيلمبردار( دقيقا مي توانست مسير درست 
حركت دوربين را تشخيص بدهد اما سنگيني دو دوربين 

روي چرخ بيشتر از آن بود كه يك فيلمبردار به تنهايي از پس 
آن   بربيايد. 

گروه فيلمبرداري براي گرفتن صحنه هاي فرانسه 10 روز 
را در اين كشور گذراندند و بيشتر صحنه ها سوربن، كتابخانه 
ملي و يك تئاتر فيلمبرداري شد. ريچاردسون در اين باره گفته 
است: »روزي كه در كتابخانه كار مي كرديم، نور طبيعي بنا كامال 
دراماتيك بود اما برعكس تنها جايي كه در لندن كار كرديم، 
موزه آلبرت هال، وضعيت نور افتضاح بود. البته تنها يك روز 
در آنجا فيلمبرداري داشتيم اما همه اين مشكالت با كمك و 
همراهي اعضاي درگير در فيلم ساده مي شد. هر كس هر كمكي 
كه مي توانست، انجام مي داد تا صحنه هاي سه بعدي همان قدر 

واقعي به نظر برسد كه ما جهان را با چشمان خود مي بينيم.« 
خود اسكورسيزي معموال در زمان فيلمبرداري همراه با 
ريچاردسون در چادري كنار دوربين فيلمبرداري مي نشست 
و با يك مانيتور سه بعدي همراه با ناظر فيلمنامه صحنه ها را 
كنترل مي كرد. دو مانيتور ديگر هم وجود داشت كه گروه توليد 
به همراه طراح صحنه و طراح چهره پردازي صحنه  ها را تماشا 

مي كردند. 
ريچاردسون درباره خاطرات هيوگو در دوراني كه پدرش 
هنوز زنده بود و نحوه فيلمبرداري و جنس نور و تصوير اين 
دوره مي گويد: »در دوران اوليه زندگي هيوگو خاطرات و روياها 
هر دو حضور دارند. لحظات خاطرات، جلوه متفاوتي دارند 
كه دقيقا محصول تحقيقات ما روي تصوير اتوكروم است. اما 
لحظات رويا با شيوه ديگري از كار روي نگاتيو ثبت شدند؛ سايه 
رنگ ها و ثبوت رنگ. انستيتو فيلم بريتانيا در كمال سخاوت تمام  
آرشيو فيلم هاي اوليه از جمله فيلم هاي ژرژ ملي يس را در اختيار 
ما قرار دادند و با بررسي آنها توانستيم به كيفيت مطلوب برسيم. 
»هيوگو« را همكار قديمي مارتين اسكورسيزي، تلما اسكون 
ميكر، تدوين كرده است. او از فيلم گاو خشمگين به بعد همراه 
اسكورسيزي بوده است و اين فيلم چهاردهمين همكاري اين 
دو به حساب مي آيد. اسكون ميكر پيش از اين براي فيلم هاي 
»گاو خشمگين«، »هوانورد« و »رفتگان« موفق به دريافت جايزه 
اسكار شده است و »دار و دسته نيويوركي ها« و »رفقاي خوب« 
او را به نامزدي جايزه اسكار رساند. ريچاردسون درباره تدوين 
فيلم گفته: »واقعا دلم مي خواهد يك روزي از زبان تلما بشنوم كه 
تجربه اش در تدوين يك فيلم سه بعدي چگونه بوده است. من 
فكر مي كنم آينده فيلم سه بعدي به عوامل مختلفي بستگي دارد. 
بايد از اين شيوه براي تعريف داستان هايي استفاده كنيم كه واقعا 
سه بعدي باشند و بتوانند مردم را به سينماها بكشانند. امروزه 
فيلم هاي زيادي دوبعدي ساخته مي شوند و بعد به سه بعدي 
تبديل مي شوند يا اصال نيازي به سه بعدي شدن نداشتند. 
فيلم هاي خوب سه بعدي از انگشتان دو دست هم كمتر است. 
به عقيده من اين وظيفه خود كارگردان است كه تشخيص دهد 
چگونه و با چه فرمتي فيلمش را بسازد. استفاده درست از شيوه 
سه بعدي مي تواند خصايص شگفتي به بار بياورد اما به صرف 

استفاده از آن، الزاما به نتيجه خوب منجر نخواهد شد.«
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