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آغازبهكارجشنوارهفيلم
»وايلداسكرين«دربريستول

جشنواره وايلد اسكرين كه بهترين استعدادها 
را در صنعت فيلم در حوزه طبيعت و زندگي در 
حيات وحش به مردم جهان معرفي مي كند، فعاليت 
خود را آغاز كرد. به گزارش مهر به نقل از تلگراف، 
فستيوال وايلد اسكرين عرصه يي براي به نمايش 
گذاشتن استعدادهاي صنعت فيلمسازي در حوزه 
طبيعت و حيات وحش است. فستيوال امسال به 
ميزباني انگلستان از 14 تا 19 اكتبر مصادف با 23 تا 28 
مهرماه در شهر بريستول برگزار مي شود. اين فستيوال 
جايزه پانداي وايلد اسكرين را كه اسكار صنعت 
فيلم و تلويزيون حيات وحش محسوب مي شود، 
به برندگان خود اهدا خواهد كرد. هيات داوران 
491 فيلم از 46 كشور را در 21 قسمت در جشنواره 
پذيرفته اند و جايزه ها به بهترين فيلم كوتاه، سريال 
و سينماتوگرافي داده خواهد شد. سريال »سياره 
يخ زده« ساخته بي بي سي كه با صداي ديويد اتنبورو 
روايت شده است، تاكنون نامزد چهار جايزه شده 
است. اين جشنواره از  ميهمانان ويژه يي چون اندي 
نتلي برنده جايزه بفتا، براي كار درخشان اش در زمينه 
ويرايش سياره زمين و سياره يخ زده، براي حضور 
در ورك شاپ هاي خود دعوت به عمل آورده است. 

»رابرتردفورد«تهيهكنندهو
بازيگرفيلمتازهجودال

جود ال بازيگر انگليسي تبار سينما در كمدي 
سياه »دام همينگوي« بازي مي كند كه رابرت رد فورد، 
بازيگر و تهيه كننده قديمي سينما، آن را در شركت 
به  مي كند.  توليد  و  تهيه  فيلم سازي خود  مستقل 
گزارش فارس، ريچارد سپارد اين فيلم را بر اساس 
كليد  مي كند.  كارگرداني  خودش  از  فيلمنامه يي 
آينده زده مي شود. بخش  فيلم، هفته  فيلمبرداري 
و  مستقل  درام  كمدي  اين  صحنه هاي  از  مهمي 
غيرمتعارف سينمايي، در جنوب فرانسه فيلم برداري 
خواهد شد. قرار است رابرت ردفورد هم در يكي 
از نقش هاي مهم اين فيلم  بازي كند، ولي نقش و 
كاراكتر او در »دام همينگوي« هنوز فاش نشده است. 
سپارد كارگردان فيلم از قصه كمدي سياه خود به 
عنوان داستاني اسم مي برد كه درباره انتقام گرفتن و 
پشيماني هاست. جود ال در قصه »دام همينگوي« 
در نقش مردي شكست خورده به نام دام همينگوي 
ظاهر مي شود كه پس از 20 سال، از زنداني در شهر 
لندن آزاد مي شود. او همراه با بهترين دوست خود 
راهي جنوب فرانسه مي شود تا با رييس جنايتكار 
خود مالقات و دليل زنداني شدنش را پيدا كند. او 
در اين محل، با رييس خود درگير مي شود و مسائلي 
به وجود مي آيد كه خط اصلي قصه فيلم را به جلو 
مي برد. »دام همينگوي« براي نمايش عمومي در فصل 
فيلم هاي اسكاري، در پاييز سال آينده آماده خواهد 
شد. جود ال مي گويد كساني كه مي خواهند ارتباط 
نام همينگوي با نويسنده قصه و ماجراهاي فيلم را 
بدانند، بايد به تماشاي آن بنشينند. به گفته اين بازيگر، 
سازندگان فيلم تا زمان اكران عموي آن قصد ندارند 
اين ارتباط را به صورت رسمي اعالم كنند. شنيده 
مي شود ارنست همينگوي نويسنده كالسيك، يك 
جورهايي به قصه فيلم و كاراكتر اصلي آن ارتباط پيدا 
مي كند. از جود ال بهار امسال درام شرح  حال گونه 
»هوگو« به كارگرداني مارتين اسكورسيزي، روي 
پرده سينماهاي تهران بود. سينماهاي جهان هم سال 
قبل قسمت دوم »شرلوك هلمز« را با بازي اين بازيگر 
اكران عمومي كردند. جود ال تا قبل از پايان سال 
جاري ميالدي، انيميشن كامپيوتري »ظهور نگهبانان« 
را روي پرده سينماها خواهد داشت كه در آن به جاي 
يكي از كاراكترهاي اصلي قصه فيلم صحبت كرده 
است. اين بازيگر قرار است در »هتل گراند بوداپست« 
هم در يكي از نقش هاي اصلي بازي كند. دو هفته قبل 
نام اين فيلم در سطح وسيعي مطرح شد و آن زماني 
بود كه جاني دپ اعالم كرد، با اين پروژه همكاري 
نخواهد داشت. رابرت ردفورد كه يك فعال سياسي 
و اجتماعي نيز هست، از حدود سه دهه قبل با تاسيس 
و  فيلم سازان  از  حمايت  به  ساندنس،  جشنواره 

هنرمندان جوان پرداخته است. 

ديكاپريو،تهيهكننده
»زندگيدرشب«شد

با  او،  فيلمسازي  شركت  و  لئوناردودي كاپريو 
همكاري كمپاني برادران وارنر »زندگي در شب« را 
تهيه مي كند. اين بازيگر و تهيه كننده سينما پس از مذاكره 
با مسووالن كمپاني برادران وارنر، از مت ديمون دعوت 
كرد فيلمنامه فيلم را بنويسد. مت ديمون بازيگر سينما 
هم دستي در كار نگارش فيلمنامه دارد و در سال 2005 
براي »ويل هانتينگ خوب«، اسكار بهترين فيلمنامه را 
گرفت. ديمون قرار است فيلمنامه اقتباسي »زندگي در 
شب« را بر اساس قصه رمان پرخواننده دنيس لمان به 
همين نام بنويسد. قصه كتاب لمان در شهر بوستون 
و در دهه 20 و 30 ميالدي اتفاق مي افتد و مربوط به 
جامعه  در  محدوديت ها  يكسري  كه  است  دوراني 
امريكا وجود داشت. در آن زمان، به دليل دستور دولتي 
مبني بر مصونيت فروش يكسري اجناس، گروه هاي 
گنگستري رشد كرده و وارد فعاليت هاي اقتصادي 
پرسود غيرقانوني شدند. قصه »زندگي در شب« درباره 
پسر يك افسر عاليرتبه پليس است كه وارد يكي از اين 
گروه هاي سازمان يافته جنايتكار شده و فعاليت هاي 
از  قصه،  كاراكتر هاي  از  برخي  مي كند.  غيرقانوني 
كتاب قبلي لمان به نام »روز داده شده« وام گرفته شده 
است. امتياز برگردان سينمايي اين كتاب هم متعلق به 
كمپاني برادران وارنر است. مسووالن كمپاني برادران 
وارنر هنوز اعالم نكرده آيا لئوناردو دي كاپريو يا مت 
ديمون به عنوان بازيگر هم با فيلم »زندگي در شب« 
همكاري خواهند داشت يا خير. خود اين دو بازيگر 
هم در اين رابطه صحبتي نكرده اند. اما منابع نزديك به 
پروژه مي گويند بعيد مي دانند هيچ يك از اين دو در فيلم 
بازي هم داشته باشند. قرار است مت ديمون فيلمنامه 
اقتباسي خود را ظرف دو ماه آينده به تهيه كنندگان 
فيلم ارائه دهد. به اين ترتيب احتماال كليد فيلم برداري 
»زندگي در شب« اواخر سال جاري ميالدي يا اوايل 
سال 2013 زده خواهد شد. تهيه كنندگان فيلم گفته اند 
همزمان با آماده شدن فيلمنامه، اسامي بازيگران آن را 

هم اعالم خواهند كرد. 

سينمايجهان
متديمون»قضيهصفر«

راحلميكند
تري گيليام، فيلمس��از مستقل س��ينما اعالم 
كرد مت ديمون قهرمان اكشن س��ابق سينما در 
فيلم ت��ازه او به نام »قضيه صف��ر« نقش اصلي را 
بازي خواهد كرد. ب��ه گزارش ف��ارس، در اين 
درام مس��تقل و تجربي جديد س��ينما بازيگران 
ديگري همچون پيتر اس��تورمر و سانجيو باسكر 
كمدين هندي تبار انگليس��ي هم حضور دارند. 
گيليام فيلم جديد خود را ب��ر مبناي فيلمنامه يي 
از پت روشين مي سازد. روش��ين يك پروفسور 
انگليسي است كه در دانش��گاه فلوريدا تدريس 

مي كند.
 خط اصلي قصه فيلم »قضي��ه صفر« در يك 
دنياي خ��اص و وي��ژه و در يك آين��ده نزديك 
اتفاق مي افتد. موجودي در اين محل از يكسري 
اشياي خاص به عنوان چش��م و قوه بينايي خود 
اس��تفاده مي كند. درگيري هاي اي��ن آدم با يك 
غ��ول كامپيوتري كه بر روي يك پ��روژه مرموز 
كار مي كن��د، بخش اصلي قصه اي��ن فيلم پررمز 
و راز را تش��كيل مي دهد. به احتم��ال زياد كليد 
فيلمبرداري »قضيه صفر« اوايل فصل زمس��تان 

زده مي شود. 
تهيه كنندگان فيلم قصد دارند آن را پاييز سال 
آينده اكران عمومي كنن��د. هزينه توليد اين درام 
پر رمز و راز حدود 70 ميليون دالر برآورد شده 
و لوكيش��ن هاي لن��دن و نيوي��ورك، مكان هاي 
اصلي فيلمبرداري هس��تند. م��ت  ديمون و تري 
گيليام قبل از اين در س��ال 2005 در درام فانتزي 
و ماجراجويان��ه »ب��رادران گريم« ب��ا يكديگر 

همكاري كرده اند.
 اين فيلم نماي��ش موفقيت آميزي روي پرده 
س��ينماهاي جهان داش��ت. ديمون ب��ا بازي در 
مجموعه فيلم  اكش��ن دله��ره آور و افش��اگرانه 
»هويت ب��ورن«، تبدي��ل به يك قهرمان اكش��ن 
دنياي س��ينما ش��د. اما وي در چند س��ال اخير 
ت��الش ك��رده ب��ا ب��ازي در نقش ه��اي درام و 
غيرمتعارف، چهره يي متفاوت از خود به نمايش 

بگذارد.
 با اين وجود، فيلم ه��اي جديد وي موفقيت 
زيادي در جدول گيشه نمايش سينماهاي جهان 
نداش��ته اند. آخرين فيلم س��ينمايي اين بازيگر 
در روي پرده سينماها، درام ش��رح حال گونه و 
خانوادگي »ما يك باغ وح��ش خريديم« بود كه 
س��ال قبل اكران عمومي شد. اين فيلم در جدول 

گيشه نمايش سينماها، شكست تجاري خورد. 

ليامنيسون»بدونوقفه«
جلويدوربينميرود

با پيوس��تن جولين  مور، بازيگر اسكار گرفته 
س��ينما به فيلم جديد ليام نيس��ون به نام »بدون 
وقفه«، اين درام اكش��ن و دلهره آور تلخ و س��ياه 
يك قدم به توليد نزديك شد. به گزارش فارس، 
كارگردان��ي اين فيل��م را جاتومه كولت س��را، 
فيلمس��از اس��پانيايي به عهده دارد و به صورت 

يك محصول مشترك بين المللي تهيه مي شود. 
قصه »بدون وقفه« درباره مرد ميانسالي به نام 
بيل ماركز )با بازي نيسن( است كه يك مارشال 
عاليرتبه خطوطي هوايي اس��ت. اين مرد ناگهان 
خ��ودش را در ميانه يك حمله تروريس��تي پيدا 
مي كن��د و متوجه حض��ور يك تروريس��ت در 
هواپيما مي ش��ود كه در حال سفر با او است. اين 
تروريست با فرس��تادن پيام هايي براي مارشال، 
تهديد مي كند در ع��رض 20 دقيق��ه هواپيما را 

همراه با مسافران آن از بين خواهد برد. 
مارش��ال مجبور به مبارزه با گذش��ت زمان 
مي ش��ود و بايد قاتل خطرناك قصه فيلم را قبل 
از آنك��ه اقدام خ��ود را عملي كند، شناس��ايي و 
دس��تگير كند. كليد فيلمبرداري »ب��دون وقفه« 
تا سه هفته ديگر زده مي ش��ود. فيلمنامه فيلم را 
جان دبليو ريچاردسون و كريس روج نوشته اند. 
جوئل س��يلور، تهيه كننده تع��دادي از فيلم هاي 
اكش��ن موفق س��ه دهه اخير س��ينما، امر توليد 
اكش��ن دلهره آور »بدون وقفه« را به عهده دارد. 
ش��بكه تلويزيوني فرانس��وي كانال پالس - كه 
معموال بر روي پروژه هاي مطرح س��ينمايي هم 
س��رمايه گذاري مي كند - در تولي��د فيلم جديد 
نيس��ون مش��اركت دارد. »بدون وقفه« نخستين 
فيلم سينمايي است كه نيس��ون پس از موفقيت 
باالي مالي »ربوده شده 2« بازي مي كند و جلوي 
دوربين مي رود. ش��نيده مي ش��ود اي��ن بازيگر 
دس��تمزد بااليي براي حضور در »ب��دون وقفه« 
گرفته اس��ت، اما رقم دس��تمزد وي اعالم نشده 

است. 
عل��ت تماي��ل ش��بكه كان��ال پ��الس براي 
سرمايه گذاري روي فيلم جديد نيسون، شهرت 
اين بازيگر در بين تماش��اگران فرانسوي است. 
قسمت اول »ربوده شده« يك محصول فرانسوي 
بود كه توسط لوك بس��ون تهيه شد. قسمت دوم 
فيلم هفته قبل با يك افتتاحيه 226 ميليون دالري 

جهاني اكران عمومي خود را آغاز كرد. 

فيلمبرداري»پيرپسر«شروعشد
و  سياه پوس��ت  فيلم س��از  ل��ي،  اس��پايك 
غيرمتعارف س��ينما پس از چند س��ال دوري از 
س��ينما، كارگرداني نس��خه دوباره سازي شده و 
انگليسي زبان »پيرپسر« را ش��روع كرد. همزمان 
با شروع فيلمبرداري اين درام دلهره آور و پر رمز 

و راز، نخستين عكس هاي فيلم هم منتشر شد.
 در نسخه جديد و انگليس��ي زبان »پيرپسر«، 
جاش برولي��ن در نق��ش اصلي ب��ازي مي كند. 
قصه فيلم درباره مرد ميانس��الي اس��ت كه قصد 
انتقام گي��ري دارد. اس��پايك لي اين فيل��م را بر 
اساس قصه فيلم موفق سال 2005 سينماي كره 
جنوبي به كارگرداني چ��ان ووك پارك جلوي 
دوربي��ن ب��رده اس��ت. در قصه نس��خه جديد، 
پرولي��ن در نقش مردي ظاهر مي ش��ود كه براي 
چند دهه در اتاقي متروكه در ي��ك هتل زنداني 

بوده است. 

پنج��اه و شش��مين جش��نواره 
فيلم لندن كه پي��ش  از اين همواره 
ب��ه عن��وان يك��ي از مهم تري��ن 
جش��نواره هاي ب��زرگ غير رقابتي 
به حس��اب مي آم��د و ب��ه تعبيري 
فصل الخط��اب آنه��ا در ماه ه��اي 
پاياني تقويم س��ينمايي دنياس��ت؛ 
حال پس از يكي دو س��ال بحث و 
نظر و تالش هايي آش��كار و پنهان، 
امس��ال باالخره به صورت ج��دي با اختصاص س��ه 
بخش رقابتي )فيلم هاي بلند، فيلم هاي اول و فيلم هاي 
مس��تند( و اعالم و نمايش و ايجاد نوعي هيجان و شور 
بيش��تر، با نمايش فيلم »فرانكنويني« ساخته تيم برتون 
در شامگاه چهار شنبه گذشته آغاز ش��د. همان طور كه 
ماه گذش��ته در گزارش كوتاهي ازمراسم اعالم فيلم ها 
و برنامه هاي جشنواره اش��اره كردم، امسال مديرهنري 
پيشين جشنواره، ساندرا هبرن، بعد از شش سال از اين 
سمت خداحافظي كرد و جايش را به مدير جديد، كلير 
اس��توارت، داد. مدير جديد كه در پيشينه اش مديريت 
شش ساله جش��نواره فيلم سيدني ثبت ش��ده است، با 
آمدنش تنها بخش ه��اي رقابتي را به جش��نواره اضافه 
نك��رده و تغييرات اساس��ي تري هم در ظاهر س��اختار 
آن ايجاد كرده اس��ت. البته تصور اينك��ه كاهش تعداد 
روزهاي نماي��ش فيلم ب��ه 12 روز )به ج��اي دوهفته 
كام��ل( و افزاي��ش تع��داد س��ينما هاي نمايش دهنده 
و مهم ت��ر  از هم��ه تقس��يم بندي موضوع��ي فيلم هاي 
نماي��ش داده ش��ده تحت عناوي��ن: »عش��ق«، »بحث 
و جدل«، »جس��ارت«، »خن��ده«، »هيج��ان«، »كالت«، 
»س��فرٰ«، »موس��يقي«، »خانواده«، »فيلم هاي كوتاه« و» 
تجربه گ��ري«، براي جش��نواره عري��ض و طويلي كه 
قرار است بيش از 200 فيلم بلند و كوتاه نمايش بدهد، 
را تنه��ا محص��ول تصميم گيري ي��ك ف��رد بدانيم امر 
ساده انگارانه يي اس��ت. مجموعه يي از سياست گذاران 
جش��نواره دنبال بهانه يي براي تغييرات مي گشته اند و 
تغيير مديريت اين امر را راحت ت��ر و موجه تر مي كند. 
اساسا جش��نواره لندن بيش��تر در پي نمايش فيلم هاي 
مطرح جش��نواره هاي ديگر اس��ت كه هر چند س��ال 

تحت يك عنوان آنها را طبقه بن��دي مي كند وگرنه تيم 
انتخاب كنن��ده آثار چن��دان تفاوتي نكرده ان��د و معيار 
انتخاب ها و نمايش فيلم ها كم وبيش همچنان به مانند 
سال هاي گذشته است )از بد حادثه امسال از جشنواره 
فيلم ونيز كمت��ر فيلمي در جش��نواره حض��ور دارد و 
خبري از نمايش فيلم هاي پل توماس اندرسون، ترنس 

ماليك، كيم كي دوك و... نيست( .
تاكيد مدام مس��ووالن برگزار كننده ب��ر اين نكته كه 
اين جش��نواره اساس��ا يك جش��نواره مردمي  است تا 
نخبه گرا و تماشاگران و رضايت شان بر همه چيز مقدم 
اس��ت )الويت تماش��اي فيلم ها به ويژه در سانس هاي 
عصر و شب و تعطيالت آخر هفته با تماشاگران است 
و نه خبرنگاران( ش��ايد خودش را در بهترين حالت در 
همان انتخاب فيلم افتتاحيه نش��ان بدهد. »فرانكنويني« 
برتون كه به طريقه سه بعدي به نمايش درآمد و مراسم 
فرش قرم��ز آن )يا همان مراس��م افتتاحيه جش��نواره( 

به ص��ورت زن��ده در تع��داد زي��ادي از س��ينما هاي 
غيرجش��نواره نيز روي پرده ب��راي باقي تماش��اگران 
نمايش داده ش��د، اداي دين ش��وخ و سرخوش��انه يي 
بود به س��ينماي وحشت و س��ينماي خودش با جمعي 
كودك ش��رور بامزه كه با كار روي پروژه علمي ش��ان 
شهري را به آشوب مي كشند. تركيب سينماي وحشت 
و انيميش��ن و ك��ودك به ع��الوه ذائقه و ن��گاه خاص 
برتون كه پيش از اين در »عروس م��ردگان« و »كابوس 
پيش از ش��ب كريس��مس« هم بود، در اينجا به مراتب 
بهتر از دو فيلم سينمايي پيش��ين او »آليس در سرزمين 
عجايب« و »سايه هاي تاريك« خودش را نشان مي دهد 
و شايد بهتر باش��د فعال بيشتر انيميشن بس��ازد تا آثار 
بلند س��ينمايي كه كمتر نش��ان از طراوت و تازگي آثار 

ابتدايي اش را دارند. 
نگاه برگزاركنندگان براي ب��رآورده كردن رضايت 
كلي��ه س��ليقه ها در تنوع انتخ��اب فيلم هاي برجس��ته 

جشنواره كه به نوعي همچون ويترين آن عمل مي كند، 
نمود مشخص تري دارد. در فهرست فيلم هاي حاميان 
مالي جش��نواره كه نام هاي بزرگش��ان هركدام مراسم 
فرش قرمزي براي خود دارند و تعدادش��ان امس��ال به 
16 عدد رس��يده اس��ت، نام هاي گوناگوناي به چش��م 
مي خورد. طيف وس��يعي كه يك س��رش »آرگو« )بن 
افلك( و انيميش��ن »سلس��تين و ارنس��ت« )بنجامين 
رنر، وينس��نت پاتار و اس��تفاني آوباي��ر( و »كوراتت« 
)داستين هافمن( و فيلم كامال باليوودي »چاكراويوس« 
)پاراكاش جها( است و س��ر ديگرش »عشق« )مايكل 
هانكه( و »آن سوي تپه ها« )كريس��تين مونگيو( و »يك 
راهنماي منحرف درباره ايدئولوژي« )سوفي فاينس(. 
از اين گروه  فيلم ها تا روز تنظيم اي��ن گزارش دو فيلم 
هانكه و مونگيو به عنوان گل هاي س��ر سبد بخش هاي 
»عش��ق« و »س��فر« جش��نواره به نمايش درآمده اند كه 
هر كدام شان با دو  س��اختار متفاوت در جهان خويش 
به نماي��ش نوعي تن��ش آش��كار و پنه��ان در جوامع 
امروزي و به وي��ژه در زندگي اي��ن دوران مي پردازند. 
»عش��ق« هانكه كه هرچه از تماش��ايش مي گذرد بيش 
از پيش در ذهن تان رس��وب مي كند تصوي��ري تلخ يا 
به عبارت درس��ت تر پرتره يي اس��ت دردناك از پيري، 
انزوا و م��رگ. فيلمي كه بيش از 95 درص��د آن تنها در 
يك آپارتمان رخ مي دهد و با دو بازيگر و فرس��ودگي 
تدريجي يكي )يا هردوي آنها( تجربه يي س��خت براي 
تماش��اگر در انتها مي مان��د. ظاهر س��اده فيلم و حفظ 
ضرباهنگ يكدس��ت آن محصول ي��ك عمر تالش و 
قدرت اس��ت كه رس��يدن به آن بي اندازه دشوار است. 
هانكه در»عش��ق« به مانند »روبان سفيد« ضرب شست 
و آن ش��وك آوري معروفش را نه در يك لحظه خاص 
كه اساس��ا در جزء جزء قصه هايش پراكنده و حال اين 
كليت يا واقعيت اس��ت كه كه ش��ما را زمينگير و خلع 

سالح مي كند. 
»آن س��وي تپه ها« مونگيو برخ��الف گفته ها و نقل 
قول ها اتفاقا فيلم آرامي نيس��ت. من كه انتظار سكون و 
آرامش را در اين كليسا و محل زندگي راهبه ها داشتم با 
فيلمي روبه رو ش��دم كه درش با آمدن يك غريبه اتفاقا 
آرامش از زندگي رخت بر مي بندد. همچون اثر پيشين 
او تركيب درس��ت مس��تند گرايي با قصه يي مناسب و 
حداقل جالب براي تعقيب ك��ردن و درعين حال يافتن 
تنش در زندگي روزمره كه اين بار همراه با طنازي شده 
)برخالف اثر هانكه كه هرچ��ه جلوتر مي رود در كمال 
آرامش تلخ تر و عبوس تر مي شود( و كنايه ها و اشاراتي 
به كارك��رد مذه��ب و رواب��ط اجتماع��ي در روماني 
امروز دس��تاوردي است كه فيلم را ارزش��مند مي كند. 
»آن سوي تپه ها« در كليتش مي تواند يادآور »مرگ آقاي 
الزارسكو« )كريستين پويو( و »آئورا« )كريستين پويو( 
باش��د به ويژه جاهايي كه طنز تلخش را از دل اتفاقات 
روزمره بيرون مي كش��د؛ براي مثال جايي كه پزش��ك 
براي معاينه جس��دي مي خواهد باط��ري موبايلش را 
شارژ كند و يا زماني كه دخترك مي خواهد گناهانش را 

بنويسد و خودكار نمي نويسد. 
»گروگان« )برليانت من��دوزا( محصول فليپين يكي 
از تاثير گذارترين فيلم هاي اين سال ها درباره تندروي، 
نه از امريكا و فرانس��ه و انگليس و آلم��ان و غرب كه 
از فليپين مي آيد اما در همان تيت��راژ ابتدايي اش پديدار 
شدن نام س��ه قدرت اصلي اروپاي مركزي و همراهي  
و حمايت مالي ش��ان در س��اختن فيلم خودش آغاز گر 
پرسش هاست. جديدترين ساخته كارگرداني كه كن با 
دادن جايزه بهترين كارگرداني به اثر پيشينش )كيناتاي( 
او را به همه شناس��اند )جالب اينكه فيلم جديدش در 
كن امسال پذيرفته نش��د( روايت گروگان گيري گروه 
ابوسيف در س��ال 2001 اس��ت كه جزئياتش از كتاب 
يكي از گروگان ها با نام »در حضور دش��منم« برگرفته 
ش��ده. روايت��ي مس��تندگونه )دوربين مدام ل��رزان( و 
رعب انگيز از اي��ن واقعه به تصوير بدوي اي مي رس��د 
كه براي انجام ه��ركار نفرت انگي��زي توجيه مي آورد. 
پرهيز فيلم از دادن اطالعات درباره پيشينه اين گروه و 
درگيري هاي آزاديخواهانه شان)؟( به همراه قرار دادن 
ايزابل هوپ��ر در مركزيت قصه )كه ش��خصيتي خيالي 
اس��ت و ربطي به نويس��نده كتاب ندارد( شك بر انگيز 
اس��ت. آيا با يك جنگ صليبي ديگر روبه روييم؟ فيلم 
در انتها اثر وحشت آوري است كه بي اندازه مي توان به 

تمام جزيياتش شك كرد. 

گزارشاختصاصيازپنجاهوششميندورهجشنوارهفيلملندن-بخشنخست

تالش براي برگزاري يك جشنواره مردمي

   »نه« )پابلو الرين( محصول شيلي: 
دالئل  به  من  براي  فيلم ها   شوق برانگيز ترين  يكي از 
سياسي، هنري، تاريخي و اجتماعي. قسمت سوم سه گانه 
كارگردان درباره دوران پينوشه كه به ماجراي كمپين »نه« 
مي پردازد )مخالفان دولت فرصت مي يابند براي نه به پينوشه 
انتخابات روزانه 15 دقيقه فيلم تبليغاتي از تلويزيون  در 
پخش كنند(. تماشاي اين فيلم به تمامي موافقان و مخالفان و 
بي تفاوت ها و سرخورده ها از همه چيز و همه كس و دوران و 

همه و همه و همه توصيه مي شود. عالي عالي عالي. آرزو دارم روزي روزگاري كارگرداني دوران ما را اين گونه روايت 
كند. 

 »من و ما« )ميشل گوندوري( محصول امريكا:
 اثر هوشمندانه يي ديگر كه واقعا به آن اندازه كه بايد و شايد قدر نديده است در ارزيابي هاي امسال. فيلم بيش از 
10 شخصيت اصلي دارد و 95 درصدش در يك اتوبوس بچه هاي دبيرستاني مي گذرد. استفاده صحيح از زمان و 

ضرباهنگي متناسب و خالقيتي دوست داشتني در اجرا. 
  »گانگستر بي نام و نشان« )يونگ جون بين( محصول كره جنوبي:

 فيلمي گنگستري و ابزورد همراه با طنزي تلخ و بر اساس جريانات واقعي و به شدت پويا درباره يك آدم بي نام و 
نشان كه به تدريج در دل ياكوزاها و گنگستر ها فقط با ارتباط با اين و آن براي خودش برو بيايي به هم مي زند. سند 

احماقانه يي از فساد در يك سيستم اداري/پليسي كره جنوبي در سال هاي دور و نزديك. 

برشهايكوتاهبهچندفيلم

  حامد 
صرافي زاده

وس اندرس��ون در جديدترين كارش، »قلمرو طلوع 
م��اه« در غياب ب��رادران ويلس��ون به عن��وان همكاران 
هميشگي اش به اوجي ش��اعرانه و سبك بصري خاصي 
رس��يده كه مي تواند راه را براي تاويل هاي گس��ترده از 

اثرش به عنوان يكي از بهترين فيلم هاي سال باز كند. 
يعن��ي  اندرس��ون  آث��ار  هميش��گي  مولفه ه��اي 
ش��خصيت هاي متعدد با تلفيقي از بازيگران هميش��گي 
آث��ارش- مثل بي��ل موري و جيس��ون ش��وارتزمن - و 
بازيگران معتبر س��ينماي هاليوود مث��ل ادوارد نورتون 
و بروس ويلي��س، ايماژه��اي گرافيكي و رن��گ و نور 
غيررئاليس��تي، موس��يقي اورجينال بس��يار عالي كه از 
موس��يقي فولكلور و راك هاي انگليس��ي به��ره مي برد 
و نوع��ي طن��ز لطيف ج��اري در ش��رايين فيل��م اينجا 
هم با پختگي بااليي ديده مي ش��ود. فيل��م مانند يك اثر 
استاپ موشن آغاز مي ش��ود. با طراحي صحنه يي كه به 
عمد چندان واقع گرا نيست و زيبايي و رنگ پردازي اش 
بيش��تر به نقاش��ي هاي كتاب ه��اي ك��ودكان مي ماند. 
اندرس��ون به يقين ش��يفته ادبي��ات اس��ت. از تك تك 
نماهايش بوي كتاب نوي الي قفسه هاي كتابفروشي ها 
مي آيد. ب��ا اينكه تم��ام فيلمنامه هايش غيراقتباس��ي اند 
و همي��ن او را تبديل ب��ه چهره ي��ي يك��ه و منحصر به 
فرد در س��ينماي امريكا ك��رده ولي پ��الت فيلم هايش 
بيش��تر براي يك رمان پرماجرا و پرش��خصيت مناسب 
به نظر مي رس��ند تا يك فيلمنامه نس��بتا پس��ت مدرن و 
همراه ب��ا بازيگوش��ي هاي فرمي حاال ديگ��ر نه چندان 
ش��ورانگيز كه به نوعي به ويژگي نس��لي از فيلمسازاني 
كه دهه 90 كارش��ان را ش��روع كرده اند بدل شده است 
و همين ريش��ه محكم ادبي و نگاه يك نويسنده قهار به 
شخصيت ها از اندرسون شخصيتي جذاب تر، انتلكت تر 
و دور از جريان تر از بعضي هم نسل هايش مثل تارانتينو، 
الكساندر پاين و ميش��ل گندري ساخته اس��ت. به نظر 
مي رسد اندرس��ون س��ال ها داس��تان بلندي را در ذهن 
دارد و پروس��ه ن��گارش فيلمنامه در كارهايش بيش��تر 
به اقتباس ش��بيه اس��ت. در بهترين فيلمش »تننبام هاي 
باشكوه« او تصويري دقيق و پرجزييات از يك خانواده 
پرجمعيت مشكل دار ارائه داد كه نزديك ترين تصويري 
بود كه تاريخ س��ينما از خانواده مش��هور »گلس« كه در 
داستان هاي كوتاه س��لينجر حضور داشتند مي توانست 
نش��ان ده��د. اس��تفاده م��داوم و اغراق آمي��ز از راوي، 

كمدي فرمي پست مدرنيس��تي و البته وابستگي زياد به 
موس��يقي از ويژگي هاي اين فيلم بود كه بعدا به ش��كل 
ديوانه وارت��ري در اديس��ه هندوس��تانش »دارجيلينگ 
ب��ا مس��ووليت مح��دود« تك��رار ش��د. »آق��اي فاكس 
ش��گفت انگيز« به او اين اجازه را داد تا با نهايت استفاده 
از قابليت هاي فرمت استاپ موش��ن سبك بصري اش را 
از نو بنا كند و بتواند در اي��ن فيلم جاه طلبانه اش، »قلمرو 
طلوع ماه« از نو دنيايي بصري بسازد كه طرح داستاني به 
غايت پرياني اش را كه از ف��رط بالهت بار بودن به ورطه 

هجو خود مي غلتد باورپذير و درگيركننده ارائه كند. 
داستان فيلم داستان دختر و پسر 12 ساله يي است كه 
به صورت مكاتبه يي رابطه يي را شروع مي كنند، رفته  رفته 
عاشق هم مي ش��وند و تصميم مي گيرند از جزيره محل 
س��كونت خود فرار كنند و در اين راه ي��ك ارتش منظم 

را دنبال خود مي كش��ند. فيلم در بطن��ش تلخي كميابي 
دارد. افس��ردگي در تار و پودش است. آن همه تصنع كه 
در دكورهاي چش��م نواز فيلم هست و گهگاه در نماهاي 
النگ ش��ات و مديوم ش��ات بازيگران به عروس��ك هاي 
استاپ موش��ن مي مانند باعث مي ش��ود از ابت��دا پرياني 
بودن اي��ن ط��رح جنون آمي��ز و ابلهان��ه و در عين حال 
برانگيزاننده ثابت ش��ود. اين مهم در كنار رنگ هاي سرد 
فيلم و نگاه هاي افس��رده ادوارد نورت��ون- كه همچنان 
در يك نقش نس��بتا فرعي هم معركه اس��ت- وقتي دارد 
گزارش روزانه تعقيب بچه ه��ا را مي دهد همواره فاصله 
ما را به مثابه »آدم بزرگ« با شخصيت ها و روند حوادث 
حفظ مي كند و اين خود موجب افس��ردگي ما مي شود. 
از اين بابت فيلم حس��رتي ازلي در خ��ود دارد. اين آرزو 
كه چنين فيلم��ي را در همان 12 س��الگي ببين��ي و تمام 

تصاوير، جلوه يي پذيرفتني و واقعي برايت داشته باشد. 
در واقع دو فيلم مج��زا در رگ »قلمرو طل��وع ماه«- كه 
چه نام زيبايي هم دارد - در جريانند. يكي فيلم ما اس��ت 
كه برايمان با دس��ت كم گرفتن آن بچه ها همراه اس��ت و 
بنده��اي حقوقي كه پ��در و مادر دختر ردي��ف مي كنند 
و عش��ق هاي به س��رانجام نرس��يده و زندگ��ي در مالل 
غوطه ور. ديگري فيلم خود آن بچه هاس��ت كه فرارشان، 
ازدواج ناگهاني و بسيار بامزه شان - با حضور درخشان 
جيسون ش��وارتزمن بازيگر هميشگي كارهاي اندرسون 
كه به امضاي آثارش تبديل شده- و پايان خوش ظاهري 
قصه پريان ش��ان را باور مي كنند. از اي��ن جهت فيلم دو 
پايان ه��م دارد. براي ما فيل��م در همان ق��اب بي نهايت 
زيبايي كه بروس ويليس و بچه ها از س��اختمان كليس��ا 
و معلق و آويزانند به پايان مي رس��د. استعاره يي دلنشين 
و تل��خ از زندگي در نماي��ي ضدنور و آب��ي. ولي دور از 
چشم والدين حقوقدان و افسرهاي نظامي- و ما- بچه ها 

وصالي براي خود ترتيب داده اند.
برايم بسيار جالب اس��ت كه بدانم واكنش بچه هاي 
همس��ن قهرمانان فيلم هنگام تماش��ايش چ��ه خواهد 
بود؟ بس��يار ب��ه واكن��ش مثبت آنه��ا خوش��بينم. فيلم 
چندماه پيش پرفروش ترين فيلم مس��تقل - يعني داراي 
اكران محدود در امريكا - تاريخ س��ينما ش��ده بود كه با 
اك��ران فيل��م وسوس��ه برانگيز و جنجالي »مرش��د« پل 
تامس اندرس��ون اين ركورد از كفش رف��ت. نمي توان 
پذيرفت كه با توجه به س��ابقه اندرس��ون بخش زيادي 
از اين تماش��اگران كودك و نوج��وان بوده اند كما اينكه 
»آقاي فاكس ش��گفت انگيز« هم با اينكه رس��ما كارتون 
محس��وب مي ش��د، مش��مول چنين حكمي نمي شود. 
تماشاي اين فيلم بس��يار تجربه قدرتمند و لذت بخشي 
براي دوره نوجواني اف��راد خواهد بود. ولي در س��نين 
باالتر با تماشاي »قلمرو طلوع ماه« يك شاعرانگي بسيار 
غيرعادي انتظارتان را مي كشد كه حسرتي شريف بر دل 
خواهد گذاشت. فيلم از اين بابت بازسازي ذهن خالق 
يك كودك است؛ يك شعر مجس��م. ديالوگ بي نظيري 
در اوج صحنه هاي عاش��قانه اگزوتيك فيلم هس��ت كه 
پسر به دختر مي گويد: »ش��عر كه حتما نبايد قافيه داشته 
باش��د. همين كه خالقانه باشه كافي اس��ت«. و اين فيلم 
چنين شعري است و همچون تمام شعرها امر جنون آميز 

در آن مشروعيت دارد. 

يادداشت

يادداشتيبرفيلم»قلمروطلوعماه«ساختهوساندرسون

مشروعيت جنون
 محمدعلي عرب

 كنفرانس مطبوعاتي فيلم  افتتاحيه جشنواره لندن 
فرانكنويني ساخته تيم برتون    


