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درباره فيلم »دزدان دريايي! گروهي از ناجور ها«

شوخي دوستانه با دزدان دريايي
آردمن  استوديوي  در  انيميشن  يك  كه  هنگامي 
توليد شده باشد، مخاطبان توقعات خاصي از آن دارند. 
انيميشن »دزدان دريايي! گروهي از ناجورها« كه شوخي 
صميمانه يي است با فيلم هاي اين سبك، تا حد زيادي 
انيميشن  اين  مي كند.  برآورده  را  يادشده  انتظارات 
استاپ موشن با به كار بستن تركيب مناسبي از بذله گويي، 
هجو و طعنه هاي هوشمندانه كه در فيلم هاي امريكايي 
كمتر ديده مي شود، مخاطب را به سير و سياحتي كنايه آميز 
در دنياي دزدان دريايي دعوت مي كند. سازندگان اثر در 
اين راه حتي از نمايش شخصيت هاي معروفي مانند 
ملكه ويكتوريا و چارلز داروين )طبيعت شناس انگليسي، 
پايه گذار نظريه تكامل( به شكل زني بدكاره و مردي موذي 
و اعصاب خردكن باكي به دل راه نداده اند. شكي نيست كه 
اين تعبير ها براي باالبردن جنبه طنز داستان است و حسابي 
هم خنده دار از آب درآمده، اما در كل يك مقدار بي شرمي 
الزم است تا دو تن از چهره هاي برجسته تاريخي را 
آدم هاي شرور و بدذات تصوير كنيم و از طرف ديگر 
كساني را كه در گذشته همواره امنيت آب هاي آزاد را به 
خطر مي انداخته اند، به شكل عده يي مجرم دوست داشتني 
نشان دهيم. حتي فيلم »دزدان دريايي كاراييب« هم تا اين 

حد پيش نرفته بود!
دزدان دريايي هم، مانند شاغالن اصناف ديگر، ميان 
خود چهره هاي شاخص و برجسته يي دارند كه كاپيتان 
دزد دريايي )با صداپيشگي هيو گرانت( جزو آنها به 
شمار نمي رود. او دوست دارد خودش را تازيانه خشم 
اقيانوس تصور كند، اما خدمه كشتي او را گروهي ملوان 
كودن تشكيل مي دهند و معموال هم كشتي هاي مناسبي 
را براي حمله نشان نمي كند. طبيعي است كه كشتي هاي 
ارواح و اجنه و كشتي هاي طاعون زده حامل طال و جواهر 
چنداني نباشند! با اين وجود  دارودسته كاپيتان دزد دريايي 
او را دوست دارند، كه البته شايد تنها دليلش مراسم »شب 

كباب خوران« در كشتي باشد. 
كاپيتان دزد دريايي امسال هم مانند بيست سال گذشته 
در مسابقه بهترين دزد دريايي سال شركت كرده، اما با 
رقباي قدري روبه روست: بالمي سياه )با صداپيشگي 
جرمي پيون(، كوتالس ليز )با صداپيشگي سلما هايك( 
و پگ لپ هيستينگز )با صداپيشگي لني هنري( . تنها راه 
پيروز شدن كاپيتان دزد دريايي بر رقبايش، اين است كه 
كاري خارق العاده و چشمگير انجام دهد. همين موقع 
است كه با چارلز داروين )با صداپيشگي ديويد تنانت( 
آشنا مي شود و به نظر مي رسد شانس و اقبال به او رو آورده 
است، البته احتماال نه از آن منظري كه به مذاق شاه دزدان 

دريايي )با صداپيشگي برايان بلسد( خوش مي آيد. 
معرفي  براي  اما  ندارد  خاصي  پيچيدگي  داستان 
شخصيت ها و روايت چالش هاي پيش روي آنها از 
تمهيدات مناسبي بهره مي جويد. فيلم بيشتر از آنكه در 
ژانر ماجرايي قرار بگيرد، كمدي است اما صحنه هاي 
اكشن زيادي هم در فيلم وجود دارند كه از نظر ساختاري 
با آنچه در ديگر انيميشن هاي بلند خانوادگي مي بينيم، 
تفاوت چنداني ندارند. در اين فيلم با دو گونه متفاوت از 
طنزپردازي روبه رو هستيم: شوخي ها و لحظات كمدي 
واضح و آشكار كه براي كودكان و بزرگساالن به يك اندازه 

جذاب هستند، و نوع ديگري طنز شيطنت آميز كه بيشتر 
در گفت وگوها جريان دارد و عمدتا مخاطبان بزرگسال 
انيميشن هاي  بيشتر  مي شوند.  آن  متوجه  كه  هستند 
سينمايي موفق به اين ويژگي مي بالند و »دزدان دريايي! 
گروهي از ناجورها« هم از اين قاعده مستثني نيست. اين 
انيميشن هم مانند توليدات پيشين استوديوي آردمن، تنها 

مختص كودكان ساخته نشده است. 
استفاده از تكنيك استاپ موشن كيفيت باال در »دزدان 
دريايي!« ظاهر و حال هواي آن را به نحوي شايسته از 
اغلب انيميشن هاي سينمايي كنوني متمايز مي كند و 
تحولي در اين زمينه محسوب مي شود. استفاده از روش 
استاپ موشن در استوديوي آردمن كار تازه يي نيست 
انيميشن خميري  استادان  و  پيشتازان  عنوان  به  )آنها 
شهرت دارند(، اما اين نخستين تجربه آنها در زمينه 
توليد انيميشن استاپ موشن سه بعدي به شمار مي رود. 
Ar-thur Christmas هم سه بعدي بود اما استاپ 
موشن نبود و انيميشن آن به وسيله كامپيوتر انجام گرفته 
بود. شايد غافلگير كننده باشد اما مي توان گفت در اين مورد 
تكنيك سه بعدي بيش از آنكه مزاحم باشد و از ارزش اثر 
بكاهد، جذابيت هاي آن را افزايش مي دهد. به نظر مي رسد 
تلفيق تكنيك سه بعدي و انيميشن استاپ موشن بجا و موثر 
بوده و باعث شده تصاوير حالتي از جنبش و سرزندگي 
حقيقي پيدا كنند. در اين انيميشن تكنيك سه بعدي به 
هيچ وجه حالت نمايشي و جلوه فروشانه به خود نمي گيرد 
و تنها ايرادي كه ممكن است به چشم بيايد، كاهش درجه 
نور تصاوير است. البته تصاوير »دزدان دريايي...« تيره و 
تار يا مبهم نيستند، اما با درخشندگي و نوراني بودن هم 
فاصله دارد. اگر فيلم را به شكل دوبعدي ببينيد چيزي از 
ارزش هاي سرگرم كننده كلي آن را از دست نمي دهيد – 
هيچ يك از صحنه هاي »دزدان دريايي...« نيازمند تكنيك 
سه بعدي نيستند – با اين وجود مي توان گفت آنهايي كه 
فيلم را به صورت سه بعدي تماشا مي كنند، لذت بصري 
بيشتري خواهند برد كه به اضافه بهاي پرداخت شده 
مي ارزد.  »دزدان دريايي!« كه بعد از »فرار مرغي« نخستين 
انيميشن پيتر لرد در مقام كارگردان است، سرگرم كننده و 
جذاب است و 90 دقيقه لذت بخش پيش روي مخاطب 
مي گذارد، اما به پاي شاهكار هاي اين ژانر نمي رسد. در 
جاي جاي فيلم خالقيت و نوآوري سازندگان به چشم 
مي خورد اما نسبت به توليدات برتر ديگر اين استوديو و 
همچنين انيميشن »رنگو« محصول 2011 كه شوخي 
دوستانه يي با ژانر وسترن سينما بود، در رتبه پايين تري 
قرار مي گيرد. شايد بخشي از اين مشكل از چهارمين 
فيلم مجموعه فيلم هاي »دزدان دريايي كاراييب« نشأت 
مي گيرد. اين فيلم به طور غيرعمدي آنچنان به تمسخر و 
كنايه زني به داستان هاي دزدان دريايي مي پردازد كه فيلمي 
كمدي مانند »دزدان دريايي...« كه با همين نيت ساخته 

شده، جايي براي خودنمايي پيدا نمي كند. 
با اين وجود با در نظر گرفتن تمامي نكات مثبت 
»دزدان دريايي...«، مي توان آن را لذت بخش ترين فيلم در 
ژانر »دزدان دريايي« دانست كه بعد از نخستين قسمت 
مجموعه فيلم هاي گور وربينسكي كه به سرنوشت كاپيتان 

جك اسپارو مي پردازند، ساخته شده است. 

سينمايجهان
فيلم هاي جديد بخش هفته 

منتقدان كن معرفي شدند
ايسنا| دو فيلم ديگر به بخش رقابتي هفته منتقدان 
جشنواره فيلم كن راه يافتند. برگزاركنندگان پنجاه  
و يكمين دوره  هفته منتقدان جشنواره فيلم كن اعالم 
كردند فيلم هاي »راه رونده« ساخته تساي ميگ ليانگ 
و فيلم »صبح سينت آنتوني« ساخته  پدرو رودريگز در 
اين بخش از جشنواره نمايش داده مي شوند.  به گزارش 
اسكرين ديلي، اين دو فيلم كه به موضوع مشكالت 
اختتاميه بخش  اشاره كرده اند، در شب  شهرنشيني 
هفته منتقدان جشنواره كن در روز 24 مه  نمايش داده 
مي شوند. پدرو رودريگز در سال 2009 با فيلم »مثل 
يك مرد بمير« در بخش نوعي نگاه جشنواره كن حضور 
داشت و مينگ ليانگ نيز با فيلم »چهره« در بخش رقابتي، 
نامزد نخل طال بود.  بخش هفته منتقدان جشنواره كن 
كه در سال 1962 راه اندازي شد، قديمي ترين بخش 
جنبي اين رويداد سينمايي معتبر محسوب مي شود 
كه ويژه نمايش آثار اول كارگردانان جوان و كشف 
استعدادهاي سينماست. امسال فيلم »شكسته« ساخته 
انگلستان آغازگر اين بخش از  از  روفوس نوريس 
جشنواره  كن خواهد بود. اين فيلم داستان دختري است 
كه نگاه معصومانه او به دنيا، زماني كه مورد تجاوز قرار 
مي گيرد، تغيير مي كند.  در بخش فيلم هاي بلند، »اينجا 
و آنجا« ساخته منده اسپارزا از اسپانيا، »گالوپ« ساخته 
لوئيز دولن كوئسان از فرانسه، »آن سوي ديوارها« ساخته 
ديويد المبرت از بلژيك، »دوره گردها« ساخته واسان باال 
از هند، »وحشي ها« ساخته آلخاندرو فادل از آرژانتين، 
»آخرين آمبوالنس سوفيا« ساخته ليان متف از آلمان به 
همراه »همسايه هاي خدا« ساخته مني ياش از فرانسه 

حضور دارند. 

اسكار براي 20 سال آينده 
 ميهمان دالبي تيه تر شد

مهر| آكادمي اسكار با قراردادي جديد بار ديگر در 
كداك تيه تر كه با نام جديد دالبي شناخته مي شود، در اين 
سالن براي 20 سال ديگر ماندگار شد. مديران آكادمي 
هنرهاي تصويري و علوم اسكار اعالم كردند براي 
برگزاري مراسم اهداي جوايز اسكار ، قراردادي 20 
ساله با مالكان اين سالن منعقد كرده اند و تا سال 2033 
در اين سالن ماندگار خواهند بود. اين سالن متعلق 
به گروه سي اي ام است كه تا سال گذشته با نام كداك 
تيه تر فعاليت مي كرد، اما در سال 2012 و با كناره گيري 
شركت كداك از حمايت مالي اين سالن، نام آن به »دالبي 
تيه تر« تغيير كرده است. ورشكستگي شركت توليد 
فيلم و دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري كداك، نام 
سالن كداك تيه تر لس آنجلس را به سالن دالبي تغيير داد. 
مديران آكادمي اسكار پيش از برپايي هشتاد و چهارمين 
جايزه اسكار و با اعالم ورشكستگي كداك اعالم كردند 
ديگر در سالن كداك تيه تر اين مراسم را برگزار نخواهند 
كرد و اين مراسم به سالن »وكيا تيه تر« متعلق به شركت 
تصويري و مخابراتي نوكيا منتقل خواهد شد. اما با تغيير 
رويكرد مديران آكادمي، مراسم اسكار تا سال 2033 

ميالدي  ميهمان دالبي تيه تر خواهد بود. 
 

كارلو وي  واري به هلن ميرن جايزه 
دستاورد سينمايي مي دهد 

انگليسي،  سرشناس  بازيگر  ميرن،  هلن  ايسنا| 
جايزه دستاورد ويژه جشنواره فيلم كارلو وي واري را 
دريافت خواهد كرد. برگزاركنندگان جشنواره فيلم 
كارلو وي واري جمهوري چك اعالم كردند بانو هلن 
ميرن به پاس يك عمر دستاورد سينمايي جايزه گوي 
بلورين اين رويداد سينمايي را دريافت خواهد كرد . او 
طي مراسمي كه در روز افتتاحيه اين جشنواره برگزار 
خواهد شد، جايزه خود را دريافت مي كند. به گزارش 
ورايتي، در اين مراسم هلن ميرن آخرين فيلم »استفان 
ژابو«، رييس دوره پيشين هيات داوران كارلو وي واري 
را كه خودش نيز در آن ايفاي نقش داشته است، معرفي 
خواهد كرد.  هلن ميرن 67 ساله تاكنون چهار بار نامزد 
دريافت جايزه اسكار شده است كه در سال 2007 براي 
فيلم »ملكه« موفق به دريافت اين جايزه شد. وي دوبار 
موفق به كسب جايزه بهترين بازيگر جشنواره كن شد و 
در جوايز بفتا، جشنواره فيلم رم، جشنواره مسكو، سانتا 
باربارا و ونيز نيز به عنوان بهترين بازيگر انتخاب شده 
است.  امسال مراسم  يادبودي براي سينماگران سرشناس 
دنيا چون آنجلو آنتونيوني و ژان پي ير ملويل برگزار 
خواهد شد. جشنواره فيلم كارلو وي واري از 29 ژوئن تا 

7 جوالي برگزار مي شود. 

»جدايي نادر از سيمين« اسكار 
سينماي ايتاليا را هم گرفت

ايسنا| فيلم »جدايي نادر از سيمين« ساخته اصغر 
فرهادي عنوان بهترين فيلم خارجي را از جوايز فيلم 
ديويد دوناتلو، معروف به اسكار سينماي ايتاليا، به دست 
آورد. پنجاه  و ششمين مراسم اعطاي جوايز فيلم ديويد 
دوناتلو كه معتبرترين جايزه فيلم در ايتاليا محسوب 
مي شود دو شب گذشته در حالي در شهر رم برگزار شد 
كه فيلم »جدايي نادر از سيمين« موفق به كسب يك جايزه 
بين المللي ديگر شد. »جدايي نادر از سيمين« در حالي به 
عنوان بهترين فيلم خارجي جوايز ديويد دوناتلو معرفي 
شد كه كارگردانان سرشناسي چون مارتين اسكورسيزي 
)هيوگو(، ترنس ماليك )درخت زندگي( و جورج كلوني 
)عيد مارس( از ديگر نامزدهاي جايزه اين بخش بودند. 
»جدايي نادر از سيمين« كه در جوايز اسكار 2012 موفق 
به كسب جايزه بهترين فيلم خارجي شد، برنده جايزه 
سزار فرانسه و گلدن گلوب براي بهترين فيلم خارجي 
است.  به گزارش هاليوودريپورتر، فيلم »سزار بايد بميرد« 
ساخته جديد برادران تاوياني موفق به كسب پنج جايزه  از 
جمله بهترين فيلم، بهترين كارگرداني، بهترين فيلمنامه، 
بهترين صدابرداري و بهترين تدوين شد. اين فيلم كه در 
ماه فوريه خرس طالي جشنواره برلين را كسب كرد، 
اثري مستند و داستاني اقتباسي مدرن از تراژدي بزرگ 
شكسپير »جوليوس سزار« است. »سزار بايد بميرد« تماما 
در زندان فيلمبرداري شده و بازيگران آن، زندانيان عادي 
با جرائم سنگين از مواد مخدر تا قتل و محكوميت هايي 
از 14 سال تا حبس ابد داشتند. فيلم به طريق سياه و 
سفيد فيلمبرداري شده و داستان آن، درباره اجراي يك 

نمايشنامه   است.

انتقام جويان آنقدر محشر است كه عمال دهان ها را مي بندد! 
نمايش پرجنب وجوش و بي پروايي است كه به اندازه فيلم هاي 
»تغييرشكل دهندگان« صحنه هاي انفجار و اكشن دارد، اما به 
هيچ وجه مثل آنها يكنواخت و بي روح و آدم آهني وار نيست. 
دست اندركاران كمپاني مارول سال ها براي ساخت اين فيلم 
مقدمه چيني كرده اند و با ساخت پنج فيلم كه در حكم مقدمه يي 
براي محصول نهايي )اين فيلم( به شمار مي روند،  زحمات 
زيادي متحمل شدند تا مخاطبان را با شخصيت هاي اصلي 
»انتقام جويان« آشنا كنند. اين فيلم ها عبارتند از: »مرد آهني«، »مرد 

آهني2«، »هالك شگفت انگيز«، »ثور« و »كاپيتان امريكا«. 
»انتقام جويان« مي تواند نقص هاي احتمالي را كه هر يك 
از اين پنج مورد به عنوان يك فيلم مستقل به آن دچار بوده اند، 
جبران كند و لزوم ساخته شدن آنها را نيز توجيه كند. اين فيلم 
به طور بالقوه توانايي آن را دارد كه هم ژانر فيلم هاي ابرقهرماني 
را دگرگون كند، و هم باعث نابودي آن شود. مثال »انتقام جويان« 
معيار سنجش كيفيت  اين گونه فيلم ها را تغيير داده و در رده يي 
فراتر از فيلم هاي ابرقهرماني پيشين قرار مي گيرد. اما مشكل 
كار اينجاست كه تماشاگران بعد از تماشاي يك فيلم برجسته 
و حماسي با اين سطح، ديگر نتوانند هر كدام از قهرمانان خود 
را به شكلي جدا و در فيلمي ديگر تحمل كنند! مثال وقتي 
شخصيت هايي مانند مرد آهني، هالك، ثور،  كاپيتان امريكا، 
بيوه سياه و هاوكي همگي در يك داستان حماسي اينچنيني دور 
هم جمع شده اند، چطور مي شود بعدا دوباره آنها را به شكل 
ابرقهرمان هايي مستقل و با گنجاندن يك يا دو شخصيت منفي، 

نشان داد و توجه مخاطب را جلب كرد؟
به نظر من امكان ندارد كسي به كميك استريپ عالقه مند 
باشد و وقتي بعد از تماشاي اين فيلم از سالن سينما بيرون مي آيد 
از شدت شوق و لذت در آسمان ها سير نكند! تهيه كنندگان با 
انتخاب »جاس ودون« براي كارگرداني فيلم بهترين تصميم 
ممكن را گرفته اند. »ودون« با شخصيت ها و داستان آشنايي دارد 
و تجربيات وي باعث شده تا او آشنايي كامل با سليقه طرفداران 
 اين گونه فيلم ها داشته باشد. بدون اغراق نيست اگر بگوييم 
تماشاگران »انتقام جويان« با مشاهده فيلم، به نهايت رضايتي كه 
ممكن است بعد از مشاهده يك فيلم ابرقهرماني حاصل شود، 
مي رسند. ديدن آن براي برخي تماشاگران معمولي تر هم كه شايد 
فرق يك فيلم متشكل از چند ابرقهرمان را با فيلم هاي سريالي 
ساخته شده متشكل از چند جاسوس و... ندانند هم در بدترين 
حالت ممكن مي تواند مانند يك ضربه triple در بيسبال باشد. 
)ضربه يي در بيسبال كه به ضربه زننده اين فرصت را مي دهد تا 
با رسيدن به سه ايستگاه از پيش تعيين شده، امتياز كامل را از آن 

تيم خود كند(.
شايد اشاره كردن به ايرادات فيلم كمي حالت عيب جويي 
و باريك بيني »بيش از حد« پيدا كند، ولي به هر حال فيلم كامال 
هم بي نقص نيست )هرچند مشكالتي جزيي دارد(. يك ساعت 
اول فيلم گهگاه كند و خسته كننده پيش مي رود،  دليلش هم اين 
است كه پيش زمينه و مقدمات و اطالعات زيادي هستند كه 
بايد به مخاطب منتقل شوند. در نبرد پاياني لحظاتي پيش مي آيد 
كه بيش از حد به جلوه هاي ويژه توجه شده و مخاطب را ياد 
كارهاي عجيب و غريب مايكل بي  در »تغييرشكل دهندگان« 
مي اندازد. البته اينها لحظات انگشت شماري هستند كه در 
يك نبرد فوق العاده سخت و طاقت فرساي 50 دقيقه يي قابل 
چشم پوشي هستند. تك تك قهرمان ها فرصت پيدا مي كنند تا 
روي صحنه خودنمايي كرده و بدرخشند. هرچند اگر درخشش 

برخي از اين قهرمانان بيشتر از سايرين باشد. 
در نتيجه فعاليت هاي اهريمني لوكي )تيم هيدستون( برادر 
ناتني ثور )كريس همسورت(، موقعيت مخاطره آميزي به وجود 
مي آيد كه اين شش ابرقهرمان را گرد هم مي آورد. لوكي وارد 

مقر فرماندهي سازمان امنيتي شيلد شده و با قدرت خاص 
خود، كنترل ذهن هاوكي )جرمي رنر( و پروفسور سلوينگ 
)استات اسكارسگارد( را به دست گرفته و از همه مهم تر دستگاه 
فوق العاده قدرتمندي به نام تسركت را كه شكل يك مكعب آبي 
درخشان است، به سرقت برده است. رييس سازمان، نيكي فري 
)ساموئل ال. جكسون( سعي مي كند در مقابل لوكي، فرمانرواي 
نورس ايستادگي كند اما موفق نمي شود. خطر وقوع يك فاجعه 
عظيم كل جهان را تهديد مي كند، به همين دليل فري مجبور 
مي شود مرد آهني )رابرت داوني جونيور( و كاپيتان امريكا 
)كريس ايوانز( را از نو به خدمت بگيرد و بيوه سياه )اسكارلت 
جوهانسون( را به دنبال بروس بنر )مارك رافائلو( بفرستد تا او 
هم در اين عمليات مشاركت كند. ثور وقتي سر و كله اش پيدا 
مي شود كه مي فهمد برادرش فكر شومي در سر دارد. بعد از 
نبردي سنگين، لوكي دستگير مي شود، اما انگار بدش نمي آيد 
در سفينه سازمان شيلد حبس باشد. او وقت گذراني مي كند و 
همين فرصت كافي را به همدستانش مي دهد تا مقدمات حمله 
موجودات بيگانه )فضايي( را به زمين فراهم كنند. بيچاره 
منطقه منهتن شهر نيويورك كه قرار است در اين بين توسط اين 

موجودات بيگانه با خاك يكسان شود!
از همان ابتداي فيلم تا به انتها، جذابيت اصلي »انتقام جويان« 
به دليل گردهم آوردن قهرمان هاي مختلف به دور هم بوده است. 
كميك استريپ »انتقام جويان« نخستين بار در دهه 60 منتشر شد 
و به نوعي جوابيه كمپاني مارول بود در واكنش به كميك استريپ 
»اتحاديه عدالت« كه توسط كمپاني دي سي منتشر شده بود 
)سوپرمن، بتمن، فلش، زن شگفت انگيز و چند نفر ديگر از 

ابرقهرمان هاي كميك استريپ هاي پيشين را كمپاني دي سي گرد 
هم آورده بود(. خوشبختانه »انتقام جويان« را مي توان به نوعي 
برآورده شدن آرزوي كساني ناميد كه همواره روياي داشتن 
چند ابرقهرمان افسانه يي را در يك فيلم و در كنار هم داشتند. 
كارگردان موفق به خلق فيلمي متشكل از چند شخصيت اصلي 
شده است و در اين باره »انتقام جويان« را بايد يكي از بهترين هاي 

دوران معاصر سينماي جهان دانست. 
نكته جالب و تماشايي فيلم آن است كه ابرقهرمانان محبوب 
»انتقام جويان« قبل از آنكه براي مقابله با شخصيت هاي منفي 
با هم متحد شوند، بين هر كدام از آنها با ابر قهرمان ديگري، 
نبردي تن به تن در مي گيرد. مثال ما در فيلم شاهد مبارزه مرد 
آهني با ثور، و واسطه گري »كاپيتان امريكا« در اين ميان هستيم. 
يا مثال ثور و هالك هم در نبردي حسابي حال يكديگر را جا 
مي آورند و همچنين مواردي ديگر. اين وضع تا سخنراني 
انگيزه بخش نيك فري ادامه پيدا مي كند و تنها بعد از آن است 
كه ابر قهرمان هاي ما عزم خود را براي مقابله با پليدي جزم 
مي كنند. يكي از جالب ترين بخش هاي فيلم تماشاي اين است 
كه ابرقهرمانان استثنايي ما هر كدام به عنوان يك فرد، تا چه حد 
براي تشكيل يك تيم متشكل از ابرقهرماناني با توانايي هاي 

باال و گاها يكسان تالش مي كنند. همانطور كه شاهد خواهيد 
بود، برخي از آنان كمترين عالقه يي براي كار تيمي از خود 
نشان نمي دهند و برخي نيز با اين قضيه به راحتي كنار مي آيند. 
اين وضعيت درست مانند اين است كه بهترين و ممتاز ترين 
دانشجوي يك دانشگاه، ناگهان خود را در ميان يك كالس پر 
از دانشجوي ممتاز در دانشگاه »هاروارد« پيدا كند! متاسفانه 
»انتقام جويان« را بايد يك فيلم تمام اكشن ناميد. هسته اصلي 
داستاني فيلم هم كمي ابتدايي به نظر مي رسد. با اين حال تحسين 
فيلمنامه  بايد  را  »انتقام جويان«  فيلم  برانگيز ترين مشخصه 
فوق العاده آن دانست كه به هر كدام از قهرمانان فيلم، فرصت 
كافي براي خودنمايي مي دهد و همزمان از گرفتار شدن در دام 
استفاده بيش از حد نياز از جلوه هاي ويژه در امان مي ماند. نبرد 50 
دقيقه يي استثنايي و بسيار پرهيجان پاياني فيلم، درگير شدن بيش 
از نيمي از شهر نيويورك در جنگ، اهميت داشتن سرنوشت هر 
كدام از ابر قهرمان هاي فيلم براي ما و همه و همه باعث مي شوند 
»انتقام جويان« از هر جهت فيلمي به مراتب بهتر از )تغيير 
شكل دهندگان( باشد. توجه به جزييات فيلم و ماهيت هر يك از 
قهرمانان باعث شده فيلم باورپذير از آب دربيايد. مثال وقتي مرد 
آهني و هالك مشغول مبارزه با هيوالهاي زشت و پليد داستان 
در آسمان هستند، كاپيتان امريكا روي زمين مشغول نجات جان 
عده يي است كه در اتوبوس گير افتاده اند. كارگردان به درستي 
از تبديل شدن فيلم به يك درام جدي خودداري كرده است. هر 
چند، همزمان تالش كرده تا فيلم تبديل به يك كمدي خنده دار 
نيز نشود. مثال هر چند كه سرنوشت زمين و خصوصا شهر 
نيويورك وحشتناك است اما همزمان با اين پايان، از طريق تزريق 

چند صحنه كه صداي خنده تماشاگران را باال مي برد سعي شده 
جو فيلم به درستي در حدي متعادل باقي بماند. فيلمساز نهايت 
سعي خود را به كار بسته تا مطمئن شود تماشاگران به »اتفاقات 
روي صحنه« و نه »به وجود آورندگان اتفاقات روي صحنه« 
مي خندند. نقش آفريني ابرقهرمانان »انتقام جويان« عمدتا توسط 
بازيگران اصلي فيلم هاي اورجينال انجام شده است و آنها با 
بستن قرارداد بازي در اين فيلم، خواستار زنده كردن مجدد 
كاراكتر سوپرقهرمان خود روي پرده سينما بوده اند. بدون ترديد 
مهم ترين و ارزشمند ترين اين بازيگران رابرت داوني جونيور 
است كه اتفاقا كاراكتر »مرد آهني« وي نيز بيشترين زمان فيلم را در 
مقايسه با سايران به خود اختصاص داده است. اگرچه نمي توان 
»انتقام جويان« را »مرد آهني 3« ناميد اما لحظاتي در فيلم هست 
كه نشان مي دهد دادن عنوان »مرد آهني 3« به فيلم چندان هم 
نمي تواند غيرمنطقي باشد. البته مطمئنا هيچ كس از اينكه داوني 
جونيور زمان زيادي را به خود اختصاص داده ناراحت نخواهد 
شد. اين بازيگر در اين فيلم فوق العاده ظاهر شده و لحظاتي 
 Gwyneth Paltrow ناب به همراه ديگر بازيگران و به ويژه
پديد مي آورد. اسكارلت يوهانسن هم نقش خود را از كاراكتر 
نقش دوم خود در فيلم »مرد آهني 3« وام گرفته است. كريس 

همسورت، تيم هيدستون و استات اسكارسگارد هم از فيلم 
»ثور« به »انتقام جويان« آمده اند. هر چند كه ديگر شاهد ناتالي 
پورتمن فيلم »ثور« نيستيم اما دليل عدم حضور وي در فيلم هم 
توضيح داده مي شود. كريس اوانس بار ديگر در نقش كاپيتان 
امريكا ظاهر شده است. ساموئل ال جكسون هم سرانجام 
از نقش هاي دست چندم خالص شده و در » انتقام جويان« 
داراي نقشي كليدي است. تازه واردان هم جرمي رنر در نقش 

Hawkeye و مارك رافائلو به نقش هالك هستند. 
فيلم در اصل براي نسخه دوبعدي ساخته شده و نسخه 
سه بعدي در مرحله پاياني ساخت از روي نسخه دوبعدي 
ساخته شده است. اين نكته به ما يادآوري مي كند كه براي ديدن 
حداكثر جزييات، شفافيت و وضوح فيلم، بهتر است آن را به 
صورت دوبعدي ببينيم اما با اين حال »انتقام جويان« را مي توان 
از جمله استثنائاتي دانست كه پرداخت پول بيشتر براي تماشاي 
نسخه سه بعدي )به ويژه در سينماهاي IMAX( ارزش اش را 
خواهد داشت. تبديل نسخه دوبعدي به سه بعدي در اين فيلم، 
به بهترين و باكيفيت ترين نحو ممكن انجام گرفته و به راحتي 
در اين باره از تمام رقباي سه بعدي خود يك سر و گردن باالتر 
است. هر چند كه از لحاظ كيفيت، نسخه سه بعدي فيلم به پاي 
آواتار نمي رسد اما تنها با تفاوتي اندك در پشت فيلم جيمز 
كامرون قرار مي گيرد. خوشبختانه در نسخه سه بعدي، سطح نور 
و شفافيت تصوير در حد خوبي قرار دارد، متوجه تصاوير تار و 
مبهم نمي شويم و همچنين در زمان 2 ساعت و 30 دقيقه يي فيلم، 

دچار سرگيجه و خستگي چشم نيز نمي شويم. 
فيلم  پايان  كه عاشق Easter Eggs هاي  آنهايي  براي 
هستند هم »انتقام جويان« چند صحنه ناب مهيا كرده است. 
)Easter Eggs در اينجا به صحنه هايي گفته مي شود كه پس 
از پايان فيلم و در ميان نام عوامل توليد كننده فيلم نشان داده 
مي شوند( يك سوم ابتدايي اين بخش داراي صحنه هايي جذاب 
و لذت بخش براي عالقه مندان به داستان ها و فيلم هاي كميك 
است كه البته براي آنهايي كه از »انتقام جويان« لذت نبردند مطلقا 
بي معني به نظر خواهد رسيد. بعد از پايان اسامي عوامل فيلم، 
شاهد صحنه يي فوق العاده خواهيم بود كه هر چند به محتواي 
داستاني فيلم چيز جديدي اضافه نمي كند اما قطعا لبخند را به 
لبان شما خواهد نشاند. اما در كل به آنان كه ترجيح مي دهند به 
محض پايان فيلم از خير تماشاي آن بگذرند، بايد بگويم اين 
صحنه ها ارتباط چنداني با محتواي فيلم ندارند و در صورت 

عدم تماشا هم چيزي از دست نمي دهند. 
با فراتر رفتن از سطح پيش بيني  ها، فيلم »انتقام جويان« چنان 
انفجار و شوكي در آغاز فصل تابستان 2012 به سينماهاي 
جهان و همچنين ژانر ابرقهرماني وارد كرد كه احتماال صداي 
آن تا سال ها بعد نيز به گوش خواهد رسيد. بعضي فيلم هاي 
ابرقهرماني مانند سري بتمن »كريستوفر نوالن« جنس متفاوتي 
نسبت به ساير فيلم هاي سوپر قهرماني دارند و احتماال از تاثيرات 
اين فيلم نيز در امان خواهند بود. اما عموم كميك بوك هاي 
ديگر و فيلم هاي احتمالي، از اين پس »انتقام جويان« را الگويي 
براي خود قرار داده و عمال دنباله روي جريان متفاوتي خواهند 
شده كه اين فيلم به سينماي سوپرقهرماني تزريق كرد. »ودوم« 
)كارگردان فيلم( با ايجاد سبكي جديد، بزرگ تر، بلند تر و 
خيره كننده تر در ژانر ابرقهرماني، به هر آنچه كه تماشاگران 
ممكن است بخواهند يا فراتر از آن، چيزهايي را كه تماشاگران 
نمي دانستند كه مي خواهند، براي آنان مهيا كرده است. او كاري 
كرده كه فيلم هاي ابرقهرماني آتي، يا ناخودآگاه با اين فيلم مقايسه 
شوند يا شما را به طور كل نااميد كنند. »انتقام جويان« احتماال به 
دليل سبك خود نامزد اسكار بهترين فيلم 2013 نمي شود اما 
قطعا يكي از مهم ترين فيلم هاي نمايش داده شده در سال 2012 

خواهد بود. 

نگاهي به فيلم 
انتقام جويان ساخته 
جاس ودون

 ميهماني    
ابرقهرمان ها

به نظر من امكان ندارد كسي به كميك استريپ 
عالقه مند باشد و وقتي بعد از تماشاي اين فيلم از 

سالن سينما بيرون مي آيد از شدت شوق و لذت در آسمان ها 
سير نكند! تهيه كنندگان با انتخاب »جاس ودون« براي 

كارگرداني فيلم بهترين تصميم ممكن را گرفته اند. »ودون« 
با شخصيت ها و داستان آشنايي دارد و تجربيات وي باعث 
شده تا او آشنايي كامل با سليقه طرفداران  اين گونه فيلم ها 

داشته باشد

  امير علمي وقتي شرلوك هلمز مي تواند عمليات جيمز 
باندي اجرا كند و آبراهام لينكلن هم در قالب يك قاتل خون آشام 
ظاهر شود، چه كسي مي تواند به تبديل شدن ادگارآلن پو به 

اديب ترين مشاور كارآگاهان جنايي اعتراض داشته باشد؟!
»كالغ« كه فيلمنامه آن با همكاري شكسپير )البته هانا 
شكسپير( نوشته شده و بعضي از سرخط هاي داستاني را هم از 
آثار پو وام گرفته است، به نمايش غيرمستند دوره يي از تاريخ 
ادبيات مي پردازد و تا قبل از رسيدن به مرحله جمع آوري و 
پايان بندي عناصر داستان، به نسبت جذاب و مفرح پيش مي رود. 
براي به نتيجه رسيدن ماجرا، وجود شماري اتفاقات نااميد كننده 
در پرده پاياني ناگزير مي نمايد. بدترين چيز درباره فيلم هاي 
جنايي و رمزآلود اين است كه پايان بندي داستان هيچ وقت 
با مقدمه چيني ها و وقايع دو ساعت اوليه فيلم به درستي جور 

درنمي آيد و نمي تواند آنها را به خوبي توجيه كند. 
در فيلم »كالغ« برخي از وقايع اسرارآميز و مبهم آخرين 
روز هاي عمر پو به عنوان پيش زمينه استفاده شده اند تا داستاني 
غيرواقعي درباره يك قاتل زنجيره يي روايت شود. اين شخص 
در قتل هاي خود از صحنه هايي از داستان هاي جنايي و خشن 
به  اثر جيمز مك تايگ  پو گرته برداري مي كند. كارگردان 
هيچ وجه در نمايش تصاوير آكنده از خون و اجزاي بدن انسان 
خساست به خرج نمي دهد. صحنه هاي مربوط به قتلي كه از 
داستان »گودال و آونگ« الهام گرفته شده است، آنقدر دلخراش 
و وهم انگيز است كه مي تواند با خشن ترين صحنه هاي فيلم هاي 
اسلشر رقابت كند. دوربين از نمايش خونين ترين نماهاي ممكن 
شرمي ندارد. به هيچ وجه توقع نداشته باشيد در مرز خون آلود 
شدن تصوير، صحنه كات بخورد. از آنجايي كه سعي شده 

فيلم »كالغ« در قالب فيلم هاي ترسناك قرار نگيرد، تصاوير 
اين سكانس به جاي آنكه مخاطب را تهييج كند، باعث منزجر 
شدن و بيزاري او از خشونت مي شود. ايده يك قاتل زنجيره يي 
كه استعداد هنري اش در خونريزي و تكه پاره كردن آدم ها را 
در قالب داستان هاي پو تبلور مي يابد، قدرت و قابليت بااليي 
براي فيلم شدن دارد، اما فيلمنامه به ندرت در به كار گرفتن اين 
قابليت و امكانات در دسترس موفق عمل مي كند. پايه اصلي 
فيلم »كالغ« نبرد و رويارويي ميان خواست و اراده ادگار آلن پو 
)با بازي جان كيوزاك و حريف مرموز اوست. براي افزايش 
اهميت پيروزي در اين نبرد، نامزد پنهاني پو اميلي )با بازي آليس 
ايو( توسط قاتل ربوده مي شود. هدف اين است كه پو سرنخ هاي 
به جا مانده در صحنه هاي قتل را دنبال كند و پيش از مرگ قطعي 
اميلي، او را پيدا كند. پدر تندخو و خصومت جوي اميلي )با بازي 
برندن گليسون( و مامور پليس پرجراتي به نام كارآگاه فيلدز )با 

بازي لوك ايوانز( در اين امر به او كمك مي كنند. 
تصميم فيلمنامه نويسان براي مخفي نگه داشتن هويت قاتل، 
اشتباه محض است. اين رويه توقعاتي در مخاطب ايجاد مي كند 
كه شيوه پرده برداري و رمزگشايي نهايي فيلم، آنها را برآورده 
نخواهد كرد. اگر فيلم، مخاطب را از همان ابتدا در جريان هويت 
واقعي قاتل قرار مي داد، با موفقيت بيشتري روبه رو مي شد. در آن 
صورت به جاي اينكه حواس مان به انگيزه هاي پنهاني رفتارهاي 
هر يك از شخصيت ها پرت شود و در پي كشف هويت 

صحنه گردان وقايع باشيم، از بازي شطرنج مانند پراهميت دو 
حريف لذت مي برديم. فيلم هايي مانند »مظنونين هميشگي« 
كه به خوبي از پس پنهان كردن هويت شخصيت منفي اصلي 
بربيايند و لحظه ناب غافلگيري را ايجاد كنند، بسيار كمياب و 
انگشت شمار هستند. نمي توان »كالغ« را فيلمي از اين نوع 
دانست. كيوزاك تصوير باورپذيري از ادگارآلن پو ترسيم مي كند 
كه البته بيشتر در همان قالب كليشه يي و تكراري از هنرمندان 
زجرديده شكل گرفته است. اين شخصيت با ساير قهرمان هاي 
فيلم هاي هيجاني/تريلر تفاوت دارد. آدمي ماليخوليايي ا ست 
كه از كلمات سطح باال استفاده مي كند و به ندرت با كسي 
رابطه فيزيكي )زد و خورد( برقرار مي كند. آن محاسن مرتب 
و بدون نقص و همچنين شنل مواج سياه رنگش )كه شبيه 
تفنگدارهاست( به راستي كه برازنده اش هستند. از آنجايي كه پو 
آدمي سرسخت و كم حرف است، وجود شخصيت ديگري كه 
فعاليت هاي ظاهري و آشكار بيشتر داشته باشد، غيرقابل اجتناب 
به نظر مي رسد. اين نقش كم اهميت به لوك ويلسون واگذار 
شده است. نوع غريدن او هنگام به زبان آوردن ديالوگ هايش 
طوري ا ست كه انگار سعي دارد اداي كريستين بيل در فيلم هاي 
بتمن را دربياورد! فيلمسازان به شدت از حضور آليس ايو غافل 
شده اند. او بيشتر طول فيلم در يك تابوت حبس شده است، هر 
چند در مقايسه با برندن گليسون مدت زمان بيشتري روي پرده 
ظاهر مي شود. نويسندگان در پردازش انگيزه هاي شخصيت 

گليسون به شدت ضعيف عمل كرده اند و همين موضوع نشان 
مي دهد كه بايد نقش مهم تر و پررنگ تري براي او در نظر 
مي گرفتند. براي جلب نظر طرفداران ادگارآلن پو، ارجاعات 
بي شماري به آثار او در فيلم گنجانده شده است. بسياري از 
اين موارد واضح و بعضي از آنها زيركانه به كار رفته اند. آنهايي 
هم كه هيچ شناختي از پو ندارند، نگران نباشند. »كالغ« يك 
فيلم جنايي رمزآلود است كه در بستر وقايع غيرمستند دوره يي 
از تاريخ روايت مي شود. پيش زمينه تاريخي و جغرافيايي فيلم 
آنقدر نامشخص است كه تشخيص اينكه داستان در لندن قرن 
نوزدهم مي گذرد يا بالتيمور، كار ساده يي نيست. البته در اصل 
داستان در شهر بالتيمور مي گذرد. ادگارآلن پو در 7 اكتبر سال 
1849 در بالتيمور درگذشت. »كالغ« از نظر جلوه هاي بصري 
و حفظ ريتم و نواخت مناسب در روايت فيلم موفقي  است، 
اما فقدان نتيجه گيري و پايان بندي قابل توجه فيلم را به اثري 
ضعيف تبديل مي كند. پايه هاي ضعيف داستان لذت حاصل از 
حال و هواي اديبانه ديالوگ ها را هم زائل مي كنند. با وجود اينكه 
صحبت هاي خردمندانه شخصيت ها دلنشين و جذاب هستند، 
هنگامي كه به روايت كم عمق فيلم توجه مي كنيم، ديالوگ ها 
هم توخالي و پوچ به نظر مي رسند. مانند طراحي صحنه جذاب 
و چشمگير فيلم، اين گفت وگو ها هم نوعي ارائه تصنعي براي 
پوشاندن ضعف هاي فيلمنامه به شمار مي روند. در فيلم »كالغ« 
جزييات و ريزه كاري هاي شايسته يي ديده مي شود و استفاده از 
شخصيت هاي تاريخي هم تا حدي جالب از كار درآمده است. 
اما در نهايت بايد گفت فيلم جانمايه الزم را ندارد تا آن را  بتوان 
اثري بااصالت و جالب توجه دانست و ديدن آن را با اشتياق و 

اطمينان به كسي توصيه كرد. 

نگاهي به فيلم »كالغ« ساخته جيمز مك تايگ

غافلگيري ناب

  الهام باي


