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ëëیکهمکاریاجتنابناپذیر
در نســخه دوم «زهــر» تــام هــاردی
در نقــش «ادی بــراک » یــا همــان کاراکتر
زهــر ،مــردی اســت کــه از هیــچ عرصهای
نمیهراسد اما واقعیت ماجرا این است که
او حتی لحظهای هم آسایش ندارد و هنوز
از یــک رویارویــی رهایــی نیافتــه ،درانتظار
دوئــل بعدی اســت .شــایعات و واقعیات
دربــاره هرچیز مرتبط بــا « »Venomحتی
در فیلمهــای مرتبط بــا ســایر کاراکترهای
کمیک بوکی آن قدر زیاد شــدهاند که انگار
از در و دیــوار باال میروند و یکی از آنها این
اســت که در اولین نســخه سینمایی از روی
داســتان کمیک بوکی «موربیوس» که قرار
اســت در ژانویــه ( 2022دی مــاه  )1400بــه
نمایش درآید ،ونوم بــرای دقایقی در کنار
موربیوس (با بازی جارد لتو) مشاهده شود
و پایــه همکاریای بین آنها گذاشــته شــود
که شــاید در قســمتهای بعدی Venom
و  Morbiusیکــی از راههــای اصلــی بــرای
ســرکوب اشرار باشــد .درهمین راستا گفته
میشــود که ونوم ســری به پروژه «کریون
شــکارچی» هــم زده کــه نخســتین نســخه
ســینمایی از روی داســتانهای کمیــک
اســتریپی «کریون» است و البته اکران آن
زودتــر از تابســتان  )1402( 2023نخواهــد
بود .آگاهان میگوینــد ترکیب کاراکتر ادی
براک با کــری ون که ایفای نقش او با آرون
تیلــور جانســون اســت ،چنــان به درســتی
و دقــت صــورت گرفتــه کــه امــکان نــدارد
ســازندگان کــری ون بــه اســتمرار و تجدید
این همکاری طی قســمتهای بعدی این
فیلم نیندیشند.
ëëبه رسم و سیاق داستانهای ترکیبی
البتــه چــه موربیــوس و چــه کــریون
براســاس اتفاقــات قصههایشــان بارهــا با
ونــوم جنگیــده و بــا ســاحهای لیــزری و
گاهی هم به مدد سالحهای سنتی و کهن
بــه جان یکدیگــر افتادهاند و اگــر همه این
مــوارد نزدیــک به یقیــن را هــم فقط یک
احتمال برشــمریم ،بایــد توضیح بدهیم
که شــکی وجــود نــدارد کاراکترهــای ونوم،
کریون و موربیوس بهعنوان تازهواردهای
عرصــه اقتباسهــای ســینمایی از روی
کمیکبوکهــا ،آینــدهای کــم و بیــش
مشــترک دارنــد و امــکان نــدارد کــه برای
پــرورش و اعتــای هرچــه بیشــتر آنهــا
نوعــی همــکاری و تــاش واحد بیــن آنان
بــه مرحلــه طراحــی و اجــرا درنیایــد .این
را هــم به مالحظــات موجــود بیفزایید که
ســاختن فیلمهــای ترکیبــی و دربردارنده
چندیــن و چنــد قهرمان کمیک اســتریپی

به مناسبت اکران موفقیتآمیز نسخه تازه فیلم کمیک بوکی «زهر»

بگذار دنیا ویران شود!

تام هاردی در محاصره کریهترین هیوالهای قاتل
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توفیق نســخه جدید فیلم کمیک بوکی «زهر» ( )Venomدر گیشــههای
جهــان در اواخــر پاییــز  2021به این معنا که ســازندگان ایــن فرانچیز تازه
شکل گرفته ،به دو قسمت ساخته شده قناعت نمیورزند و بیش از پیش
متقاعد شدهاند که نســخههای بعدی را هم تدارک ببینند .قسمت دوم
که «زهر :بگذار آشــوب شــود» نام دارد ،در پی پنجاه روز اکران جهانی از
و بــه تصویر کشــیدن تــاش مشــترک آنها
بــرای محو تبهکاران روش و رســمی اســت
که در ســالهای اخیر باب شده و قهرمانان
معروفتــر و متقدمتری ماننــد آیرون من،
کاپیتــان آمهریــکا ،هالــک ،ثــور و کاپیتــان
مــارول بارهــا در فیلمهایــی از ایــن دســت

مــرز  470میلیون دالر فروش هم فراتر رفته که اگرچه با احتســاب هزینه
تولیــد  145میلیــون دالریاش و همچنیــن براســاس باورهــا و توقعــات
تجاری اســتودیوهای هالیوودی رقم اندکی اســت و اصالً ســود به حساب
نمیآیــد امــا بر مبنای آمــار و انگارههــای عصر کرونایی ســینمای جهان
دستاورد جالب توجهی است و نشان میدهد که اندی سرکیس کارگردان
این فیلم و همراهانش هدفگیری دقیقی داشته و توانستهاند انتظارهای
موجــود را بــرآورده کننــد .تام هــاردی ایفاگر نقش اصلی «بگذار آشــوب

کــه بهترینهــای آن چهارگانــه «اونجــرز»
و همچنیــن چنــد نســخه «آیــرون مــن» و
«کاپیتان آمهریکا» اســت،به کار گرفته شده
و مأموریتهــای بــزرگ و البتــه خیالــی و
تبلیغاتــیای را در مقابــل اشــرار جهانی به
انجام رساندهاند.

ëëزندگی در عین مرگ
همــه ایــن مســائل و اتفاقــات حتمــی و
رویدادهای احتمالی نباید سبب فراموشی این
نکته شــود که  Venomبه رغم تازه وارد بودن
در دنیــای فیلمهای کمیک بوکی پیشــینهای
طوالنــی در عرصــه محصــوالت انتشــاراتی و

شــود» هــم با توجه بــه نکات فوق از حــاال تأکید کرده که حاضر اســت در
قســمت ســوم « »Venomنیز نقشآفرینــی کند و با این کــه تمامی تار و
پود دوگانه «زهر» فقط براساس افسانه و باورهای کمیک استریپی است،
امــا از حــاال خیلیهــا میگویند برخــورد کاراکتر اصلی با برخی دشــمنان
نیرومندش تا چه میزان میتواند در نسخههای بعدی جذابتر و حاوی
نکاتی جالب و نادیده باشد و همه چیز به یک آشوب عظیم ختم شود و
کل دنیا به سوی ویرانی سوق یابد.

نســخههای کاغذی کمیک اســتریپها دارد و
بــرای این مهم و پرســابقه تلقی شــدن نیازی
بــه همکاری با ســایرین و اســتفاده از شــهرت
ابرقهرمانــان متقدمتر نــدارد و نه تنها بینیاز
از دنیای بســیار شلوغ و الوان و سرشار از اتفاق
اونجرز اســت بلکــه به نظایر اســپایدرمن هم

احتیاجــی نــدارد .اضافــه بــر ایــن الزم اســت
بدانید واژه  Carnageکه در عنوان نسخه دوم
ونــوم میآید ،نه فقط نشــانگر آشــوبی اســت
کــه جهــان را دربر میگیــرد ،بلکه مصــداق و
نــام یکی از کاراکترهای سلســله داســتانهای
 Venomهم است  ،اگرچه در برخی موارد در

رویارویی مستقیم  Venomو «آشوب» شاهد
مرگ دومی هســتیم اما آشــوب و نابسامانی
و درگیــری تنهــا عوامــل همیشــه حاضــر در
سلســله داســتانهای کمیک بوکی هســتند و
وقتی کاراکتر «آشــوب» به دســت ونوم کشته
میشــود ،بــرای حیــات مجدد و بازگشــت به
صحنــه زندگی در قســمت بعدی این ســری
داستانها و فیلمها حاضر و آماده و صاحب
نفس و حیات است.
ëëمثلیکپسرخوانده
کاراکتر موســوم به «آشــوب» هر وصف
و شــکلی که داشته باشــد و هر آتیهای را که
برای او قائل باشــیم ،تنها موجودی نیست
کــه «ونوم» در نســخه دوم فیلــم «زهر» با
وی مواجه است و او باید به تقابل با کارآگاه
مولیگان (اســتیفن گراهام) هم بیندیشد و
این مولیگان کاراکتری اســت که در کمیک
بوکهــای « »Venomبــا اســم توکســین
شناسایی و معرفی میشود .فرق آشکاری
کــه ســازندگان قســمت دوم  Venomبین
مولیگان و کاراکتر توکســین ایجاد کردهاند،
چشــمهای آبــی رنــگ مولیــگان و برخــی
تحرکات و کارهای حســاب شــده اوست که
بــا حرکات بــه تصویر کشــیده توکســین در
کمیــک بوکهــای ونــوم متفاوت اســت و
پرخاشــگریها و تندیهای توکسین جایی
در مــرام و رفتــار مولیــگان نــدارد .اگــر بــه
همیــن دفترچهها و کمیــک بوکها رجوع
کنیــم ،میبینیم که توکســین حالتی مانند
یــک پســر یــا حداقــل پســرخوانده را برای
کارنیــج ( )Carnageدارد و تأثیرپذیــری او
از کاراکتر آشوب را میتوان به وضوح دید.
ëëشکارچیاجیرشده
البته در این کمیک بوکها و داستانهای
مصــور و جــای گرفتــه در دل مجلدهــای
کوچــک نیــز توکســین نوعــی ضــد قهرمان
اســت کــه بــا اشــرار میســتیزد و بــه عنوان
مثــال زندانیانی را کــه از یک محبس تحت
مراقبــت شــدید بــه نــام  RaFTگریختهاند،
مییابــد و به زنــدان بازمیگرداند .با چنین
اوصافی توکســین یک شــکارچی اجیر شده
و مردی اســت که برای کسب سود شخصی
و البتــه بهبــودی احــواالت اجتماعــی ایــن
آمادگی را دارد که هر چهره ناآرامی را اســیر
و روانــه زنــدان کنــد و میتوانــد بــه تبــع آن
دســتیاری مناســب بــرای ونوم باشــد .برای
مردی که واژه زهر فقط نشــانگر قســمتی از
وجــود دووجهی اوســت و شمشــیری دولبه
نشــان میدهــد که هــم میتوانــد جوامع را
متزلزل کند و هم عوامل ایجاد نابسامانی را
در آن اسیر سازد.
* منبعNewyork Times :

اندی سرکیس کارگردان «زهر  »2از این سری فیلمها و تمهیدات آن میگوید

تیرگی از درون ما میبارد

وقتــی تــام هــاردی بازیگــر امریکایــی
بهدنبــال یــک کارگــردان برای ســاختن
قســمت دوم فیلــم پرفــروش خــود بــه
نــام «زهــر» میگشــت ،میدانســت به
فردی احتیاج دارد که به سیســتم فناوری
پیشــرفته « »CGو خلــق موجــودات
خیالــی توســط آن وقــوف کامل داشــته
باشد و به همین ســبب با اندی سرکیس
تمــاس گرفــت کــه در  25ســال اخیــر با
این صنعــت و کاراکترهــای  CGو روش
کاراکترســازی و تصویربــرداری موشــن
کپچــر عجیــن بــوده و در فیلمهایــی بی
شــمار همچــون ســهگانه «اربــاب حلقه
ها» ،تریلوژی «هابیت» و حتی فرانچیز
«اســتار وارز» در ایــن قالب ظاهر شــده
اســت .هاردی در فیلم «زهــر »1از روش
موشــن کپچــر بهــره نگرفته بــود و حتی
سرکیس که تصور میکرد بعد از پذیرش
دعــوت هــاردی و شــروع تولیــد «زهر»2
از ایــن فراینــد تکنولوژیــک بهرهمنــدی
عظیمــی خواهــد داشــت ،بــه نتیجهای
خالف آن رســید و فقط در ترسیم کاراکتر
موســوم بــه کارنیج (یا آشــوب) بــا بازی
وودی هارلسون بر موشــن کپچر تأکیدی
تــام و تمام داشــت؛ جا دارد در واپســین
روزهــای مــاه دوم از پاییــز  2021ببینیــم
کــه ســرکیس بــا «زهــر »2چــه کــرده و از
طرحهــای اولیــه و ابتــکاریاش به کدام
نقطه در مراحل اجرایی رسیده است.
ëëآقــای ســرکیس ،شــباهتهایی بیــن
کاراکتــر ادی در فیلــم ونــوم و مخلوقات
قبلی شــما در ارتباط بــا روشهای  CGو
موشــن کپچــر ماننــد گولوم وجــود دارد
و البــد همیــن مســأله شــما و همکارتان
اســتیفن گراهــام را بــه وادی «زهــر»2
کشانده است.
همیــن طــور اســت؛ بــه عــاوه
جذابیتهــای همــکاری بــا تــام هاردی
و وودی هارلســون هــم در ایــن زمینــه
تأثیرگــذار بــود .یــک وجه مشــترک من

و هــاردی شــناکردن در جهــت خالف
جریــان آب و طــی مســیر در راههــای
ناهموار و فرو رفتن در قالب آدمهایی
است که تیرگی از درونشان میبارد.

ëëآیا برای ســاختن این فیلم از بسیاری
از پروســههای طراحــی شــده توســط
هاردی صرفنظر کردید؟
بعضــی اصول را تغییر دادم اما نه
خیلیهــا را زیــرا هــاردی روی آنها کار
کرده و به نتایج خوبی هم رسیده بود.
تنها تفاوت موجود در میزان اســتفاده
از موشــن کپچــر بــود زیــرا بســیاری از
اتفاقات فیلم که در ذهن کاراکتر ونوم
روی میدهــد ،در دنیــای واقعیــت و
بــه طــور فیزیکــی حــادث نمیشــود و
در نتیجــه نیــازی بــه ترســیم و اجرای
گسترده نداشت.
حتماً حجم توقعات و خواســتههای
 ëë
تــام هاردی از شــما بســیار بیــش از این
بوده است؟
درســت میگوییــد او فــردی را
میخواست که کامالً با آموزههای CG
و روش تصویربــرداری موشــن کپچــر
آشــنا باشــد و همه چیزها را طراحی و
اجرایــی کند و دغدغــهای از این بابت
نداشــته باشــد .بــا ایــن حال داســتان
فیلــم و نــوع اتفاقــات ،روش متفاوت
و میــزان اســتفاده کمتــری از موشــن
کپچر را ایجاب کرد .تفاوتها بین نوع
اقــدام و حرکت ونوم با کارفیج بســیار
زیــاد اســت و دومــی بســیار چابکتــر
اســت و به شکلی ســریع تغییر حالت
و چهــره میدهد و من ایــن موارد را با
کمک موشــن کپچــر به کاراکتــر وودی
هارلسون تزریق کردم.
ëëخیلیها میگویند تام هاردی بیش از
حد دمدمی مزاج اســت .آیا این تعبیر
درستی است؟
کافــی اســت محیــط کار آرام و

براساس تسلط افراد روی وظایفشان
باشد و در این شرایط هرکسی آرامش
خواهــد داشــت .هــاردی هم اگــر آرام
باشــد ،بیــان کاری فوقالعــادهای
خواهد داشت.

ëëتــام هاردی بــا آن مشــکالت فیزیکی
بزرگش فقط دو ماه وقت برای رساندن
بدنــش بــه آمادگــی الزم داشــت .آیــا
ایــن مســأله دردســری بــرای شــما در
سکانسهای سخت اکشن فیلم ایجاد
نکرد؟
هــاردی در ماههــای قبل از شــروع
فیلمبــرداری یکــی ،دو عمــل جراحی
را روی زانوهایــش انجــام داده و طبعاً
تدارکات ســخت و تمرینــات زیادی را
پشــت ســر گذاشــته بود تا زخمهایش
ترمیــم و مهیــای کار شــود .بــا ایــن
حــال در کنارش قرار گرفتــم تا در این
پروســه تنها نماند .فراموش نکنیم که
آمادگی روحی یــک بازیگر هم در این
گونه موارد اهمیت زیادی دارد که تام
از این بابت مشکلی نداشت.
ëëرابــرت ریچاردســون فیلمبــردار
«زهــر »2ظاهــراً اولیــن فیلــم کمیــک
بوکــیاش را تجربــه میکــرد .اوضــاع
برای او چگونه گذشت؟
از تجدیــد همــکاری بــا او بســیار
خوشــحال شدم .ما قبالً روی فیلم کم
هزینــه «نفش بکــش» کــه کارگردانی
آن نیــز بــا مــن بــود؛ بــه همــکاری
پرداختــه بودیــم و از آنجا که قســمت
دوم «زهــر» برخــاف بخش نخســت
آن تصاویــر ســنتیتری میخواســت،
بــه ریچاردســون روی آوردیــم کــه
تصویربردار کالسیکتری است .فیلم
نخســت «زهر» یک فیلم غیرســنتی،
بســیار تیــره و خاکســتری و بــه شــیوه
مونوکروم بود و شــماری قابل توجه از
صحنههای آن با دوربینهای مســتقر

دســت ســاخت اســت و بنابرایــن باید
پرســید خــواب تــازهای در ایــن ارتبــاط
دیدهایــد یا دندان طمعتان را نســبت به
این فیلم کالً کشیدهاید؟
ایــن فیلــم در مراحــل «پیــش
تــدارکات» قــرار دارد و هنــوز برخــی
عوامــل ســاخت آن نامعلومانــد امــا از
حضــورم در ســه فیلــم از آن فرانچیــز
پنجــاه و انــدی ســاله و از فــرو رفتــن در
قالــب ســزار و بهصــورت یــک موجــود
موشــن کپچــری در نســخههای مؤخــر
بســیار راضــیام و اگر متــن قصه خوب
باشــد و در صحبتهایمــان بــه توافــق
برسیم ،خشنود و مفتخر خواهم شد که
در نسخه تازه آن نیز حاضر باشم.

روی شــانه تصویربــرداری میشــد و در
نتیجــه با هــر فیلمبــردار نســل امروزی
و جوانتــر هــم میشــد آن فیلــم را
گرفــت .فیلــم دوم ملزومــات دیگــری
میخواســت و مثــاً ترســیم کاراکتــر
کارنیــج در آن بســیار وســیع و پررنــگ
صــورت میپذیــرد .به طــور کلی نقش
و ســهم رنــگ در شــکلگیری قســمت
دوم زهــر به غایــت زیاد اســت و فردی
را میخواســت کــه مثــل ریچاردســون
هــم روشهــای ســنتی و معمولــی
فیلمبــرداری را بداند و هم با پیشــرفت
و ادوات روز آشنا باشد.
ëëموسیقیســازان هــر دو قســمت
«ونوم» آدمهای برجســتهای هســتند و
در نتیجــه باید پرســید چه چیزی ســبب
شــد لودویگ گورانســون را که ســراینده
موســیقی متن فیلم نخســت بــود ،کنار
بگذارید و به ســراغ مارکــو بلترامی برای
فیلم دوم بروید؟

تفــاوت موضــوع و نــوع نگــرش دو
فیلــم چیزی بود کــه ما را به ســوی این
تغییــر ســوق داد .بــرای فیلــم دوم بــه
موسیقی متنی نیاز داشتیم که غنیتر و
بســیط تر و با یک ارکستراســیون بزرگ
باشــد و در عیــن توصیــف حــوادث در
برخــی ســکانسها ،بــار رمانتیــک هــم
داشــته باشد .در بررســیهای اولیهمان
روی موســیقی فیلمــی مثــل «دماغــه
وحشــت» و شیوههای برنارد هرمنی که
در دهههــای  1940و  1950بســیار باب و
محبوب بــود ،به اجماع رســیده بودیم
امــا بعداً بــه این نتیجه رســیدیم که آن
را مدرنتر سازیم و از ریتمهای دو دهه
 1980و  1990مثــل ســه گانــه «پلیــس
بِورلــی هیلــز» هم تأســی کنیم .بــا این
اوصــاف و جمعبنــدی مارکــو بلترامــی
بهتر از ســایرین میتوانست نیازهای ما
را تأمین کند.
ëëگفتــه میشــد کــه «زهــر »2در عیــن

ســاینس فیکشــن و حادثهای بودن یک
تم عاطفــی هم در پس زمینــه خود دارد
امــا ایــن رویکــرد محســوس نیســت و
گاهی و در بعضــی صحنههای مالیمش
به نظر میرسد که شــبیه به «رمانتیک-
کمدی»ها شده اســت .آیا این رویکرد از
آغاز در ذهنتان جای داشت؟
مضمونــی کــه گفتید وجــود دارد اما
چــون حــس غالــب در فیلــم نیســت،
نمیتــوان هــر لحظــه آن را احســاس
کــرد .وجــود یــک حــس عاطفــی بیــن
کاراکترهــای ادی و ونــوم فقــط یکــی از
وجــوه درجــه دوم در این امــر و یک امر
مکمل اســت ولی اگر دســت من باشد،
دوســت دارم در تمامــی فیلــم هایــم
نشــانهها و المانهــای آثــار کمــدی-
رمانتیــک اجرا و رؤیت شــود زیرا زیباتر
از این ژانر در هنر سینما نداریم.
ëëنســخه تــازهای از فیلــم کالســیک و
علمی-تخیلی «ســیاره میمــون ها» در

ëëدر نســخه جدیــد «بــت مــن» نیــز
حاضریــد و چه چیزی جالبتــر از اینکه
در نقــش آلفــرد یعنی مباشــر معــروف و
ماندگار «مرد خفاشــی» ظاهر میشوید
کــه پیشــتر مردانــی چــون الــن نیپییر،
مایکل گاف ،مایکل کین و جرهمی ایرونز
رل وی را در نســخه هــای متعدد بتمن
بازی کردهاند.
ســازندگان ایــن فیلــم بــه مــا تأکیــد
کردهانــد که دربــاره فیلم چیــز زیادی را
به رســانهها لو ندهیــم و در نتیجه فقط
تأکیــد میکنــم کــه تجدیــد همــکاری
بــا مــت ریــوز کارگــردان نســخه تــازه
بتمــن بــرای من بســیار شــیرین بود و
خوشــحال شــدم که بــا دان لمــون یکی
از متخصصــان جلوههــای ویــژه ســری
فیلمهای «ســیاره میمون هــا» نیز از نو
در ایــن فیلم بت منــی کار کردم .دوران
خوبــی را گذراندیــم و مطمئــن باشــید
که پس از اکــران فیلم در پی تأخیرهای
کرونایی اثری را پیش رو خواهید دید که
از بهتریــن کارهای کمیــک بوکی خواهد
بــود و مــت ریوز هر چه داشــته ،روی آن
گذاشته است.
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