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جشنواره رم پول براي دعوت 
ستارگان دنياي سينما ندارد

رييس جشنواره فيلم رم علت اصلي عدم حضور 
ستارگان در دوره آتي اين جشنواره را پرداخت نكردن 
مبالغ گزاف به ستارگان دنياي سينما اعالم كرد. به 
گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، »مارك 
مولر« رييس جشنواره فيلم رم علت اصلي عدم حضور 
ستارگان مشهور دنياي سينما در نخستين سال رياستش 
در اين جشنواره را عدم پرداخت مبالغ گزاف عنوان 
كرد. مولر همچنين در مصاحبه يي مطبوعاتي اعالم كرد، 
در جشنواره سال قبل براي حضور ستارگان مشهور 
هاليوود 309 هزار دالر هزينه شده بود كه تامين اين 
بودجه در شرايط سخت اقتصادي فعلي ممكن نبوده 
است. او همچنين ابراز اميدواري كرد كه جشنواره 
فيلم رم در سال هاي آتي ميزبان ستارگان بيشتري باشد. 
به گزارش ورايتي، »مولر« كه حضور موفقي در طول 
برگزاري هشت دوره جشنواره فيلم ونيز داشته، همچنين 
اعالم كرد، انتصاب ديرهنگام وي به رياست جشنواره 
فيلم رم باعث شده تا او نتواند شرايط الزم براي نمايش 
بسياري از فيلم هاي مورد نظرش در جشنواره امسال 
را فراهم كند. اين در حالي است كه خبر انتصاب مولر 
به عنوان رييس جشنواره فيلم رم در 27 دسامبر 2011 
اعالم شد، اما انتصاب رسمي وي به اين سمت در ماه 
انتظار مي رفت فيلم هاي  مه صورت گرفت. پيشتر 
»جانگوي آزادشده« ساخته جديد »كوئنتين تارانتينو«، 
پي«  »زندگي  و  اسپيلبرگ  استيون  »لينكلن« ساخته 
ساخته »آنگ لي« در جشنواره فيلم رم كه امسال هفت 
رسمي  اعالم  طبق  اما  يابند.  نمايش  مي شود،  ساله 
مقامات جشنواره، هيچكدام از اين فيلم ها در اين دوره از 
جشنواره كه طي روزهاي 9 تا 17 نوامبر برگزار مي شود 
نمايش نخواهند يافت. از سوي ديگر حضور تعدادي از 
ستارگان عالم سينما از جمله هيو جكمن، جود الو، آلك 
بالدوين، كريستين استوارت، چارليز شين و سيلوستر 
استالونه و چندين ستاره ديگر در جشنواره امسال فيلم 
رم تاييد شده كه در صورت تحقق اين امر مي توان آن را 
بزرگ ترين حضور ستارگان هاليوود در فرش قرمز اين 

جشنواره به حساب آورد. 

 »استخوان و زنگار« 
بهترين فيلم جشنواره  لندن شد

جايزه بهترين فيلم جشنواره لندن به »استخوان 
و زنگار« ساخته »ژاك اوديار« رسيد. به گزارش 
ايسنا، مراسم اختتاميه جشنواره فيلم لندن شب 
شنبه برگزار شد و جايزه بهترين فيلم اين جشنواره 
به »استخوان و زنگار« به كارگرداني »ژاك اوديار« 
اعطا شد. »اوديار« كه با اين فيلم نامزد نخل طالي 
جشنواره كن امسال بود، پيش از اين در سال 2009 
با فيلم »پيام آور« جايزه اول جشنواره لندن را كسب 
كرده بود. »ديويد هر« رييس هيات داوران جشنواره 
فيلم لندن در اين باره اعالم كرد: فيلم »استخوان و 
زنگار« داراي فيلمنامه يي منحصر به فرد، تدوين، 
موسيقي و طراحي صحنه و بازيگران خوب است و 
»اوديار« از معدود كارگردانان دنيا محسوب مي شود 
كه تمام عناصر فيلم را در جهت يك هدف متحد 
مي كند. جايزه بهترين كارگردان جوان انگليس نيز به 
»سالي الحسيني«، كارگردان و نويسنده فيلم »برادرم، 
فيلم  جشنواره  »سادرلند«  جايزه  رسيد.  شيطان« 
لندن كه هر ساله به اصيل ترين و خالقانه ترين فيلم 
اكراني در جشنواره تعلق مي گيرد به فيلم »چارپايان 
حيات وحش جنوب« ساخته »بن زيتلن« رسيد. اين 
فيلم در جشنواره امسال كن موفق به كسب دوربين 

طال شد. 
همچنين در جريان جشنواره فيلم لندن از »تيم 
برتول«، كارگردان سرشناس انگليسي و همچنين 
انگليسي تقدير شد.  بازيگر  »هلنا بونهام كارتر« 
جشنواره فيلم لندن شب گذشته با نمايش فيلم 
»آرزوهاي بزرگ« ساخته »مايك نيول« اقتباس از 

رمان مشهور »چارلز ديكنز« به كار خود پايان داد.

ديويد فينچر برادپيت را »بيست 
هزار فرسنگ زير دريا« مي برد

»براد پيت« در اقتباس سينمايي از رمان »بيست 
هزار فرسنگ زير دريا« به كارگرداني »ديويد فينچر« 
ايفاي نقش مي كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان 
سرشناس  كارگردان  فينچر،  ديويد  )ايسنا(،  ايران 
فيلم  پروژه   در  بازي  براي  را  پيت«  »براد  هاليوود 
جديدش »بيست هزار فرسنگ زير دريا« انتخاب كرده 
است. براد پيت قرار است در اقتباس سينمايي از رمان 
معروف »ژول ورن« نقش اصلي را ايفا كند. به گزارش 
ورايتي، »والت ديزني« كمپاني سازنده  اين فيلم وقفه يي 
سه ماهه را براي اين پروژه در نظر گرفته، اما ديويد 
فينچر درخواست ادامه  پروژه  را دارد كه درخواست او 
هنوز تاييد نشده است. براد پيت نقش »ند لند« را ايفا 
مي كند. پيش از وي »كرك داگالس« اين شخصيت را 
در اقتباس سال 1954 »بيست هزار فرسنگ زير دريا« 
به تصوير كشيده بود. همكاري پيشين براد پيت و فينچر 
به آثار ماندگاري چون »هفت«، »باشگاه مشت زني« و 

»ماجراي عجيب بنجامين باتن« بازمي گردد. 

»آرگو« دروغي بزرگ با صرف 
هزينه هاي سرسام آور است

از  انتقاد  با  هاليوود  سينماي  تحليلگران  برخي 
تبليغات بيش از اندازه فيلم »آرگو« از تحريف واقعيت 
در اين اثر انتقاد كردند و يكي از آنها نوشت: »آرگو« 
دروغي بزرگ با صرف هزينه هاي سرسام آور و يك اثر 
جعلي و بي فايده براي سينما است. به گزارش خبرنگار 
اكران  حاضر  حال  در  كه  آرگو  سينمايي  فيلم  مهر، 
جهاني مي شود داستاني غيرواقعي از واقعه تسخير النه 
جاسوسي در اوايل انقالب اسالمي و فرار چند وابسته 
سفارت امريكا در حاشيه اين اتفاق است. نويسنده 
سينمايي سايت فرهنگي whatculture.com در 
تحليلي با انتقاد از جعل تاريخ در جريان ساخت فيلم 
»آرگو« اين فيلم را دروغي بزرگ با صرف هزينه هاي 
سرسام آور عنوان كرده است. نويسنده اين سايت در 
ادامه به سكوت هاليوود درباره مهم ترين وقايع تاريخي، 
ساخت يك اثر جعلي را رويدادي مضحك و بي فايده 

براي سينما خوانده است. 

سينمايجهان
جشنواره بمبئي به »ژانگ ييمو« 

جايزه دستاورد سينمايي داد
»ژانگ ييمو«، كارگردان نامدار سينماي آسيا جايزه 
دستاورد سينمايي جشنواره فيلم بمبئي را دريافت 
كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، 
چهاردهمين جشنواره فيلم بمبئي شب گذشته )جمعه( 
در مراسم افتتاحيه از »ژانگ ييمو«، كارگردان سرشناس 
چيني به پاس يك عمر دستاورد سينمايي تقدير كرد. 
به گزارش اسكرين ديلي، اين كارگردان برنده اسكار 
پس از دريافت جايزه اش گفت: من هميشه معتقد 
بودم كه سينما پلي است ميان فرهنگ ها. از جشنواره 
بمبئي تشكر مي كنم كه تالش هاي اندك من و نقش 
كمرنگي كه در سينما داشته ام را مورد توجه قرار داد. 
»ژانگ ييمو« 62 ساله ابتدا به عنوان دستيار كارگردان 
وارد دنياي سينما شد و با استعداد هايي كه در او كشف 
شد، اين فرصت را يافت كه به عنوان مدير فيلمبرداري 
در فيلم »زمين زرد« چن كايگه در سال 1984 حضور 
داشته باشد؛ فيلمي كه از آن به عنوان نخستين فيلم 
كارگردانان نسل پنجم چين ياد مي شود. ييمو نخستين 
تجربه  كارگرداني خود را در سال 1987 با فيلم »ذرت 
سرخ« به دست آورد كه سخت مورد استقبال منتقدين 
قرار گرفت. اين فيلم موفق به كسب خرس طالي 
جشنواره  برلين شد و شهرت جهاني براي اين فيلمساز 
چيني به همراه آورد. دو سال بعد او فيلم »جو دو« را 
كارگرداني كرد كه نامزد نخل طالي جشنواره  كن بود 
و نخستين فيلم سينماي چين نام گرفت كه نامزد جايزه  
اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي شد. پس از موفقيت 
اين فيلم، نوبت به فيلم تحسين برانگيز »فانوس قرمز 
را بيفروز« رسيد كه واقعيات يك زندگي ثروتمندانه را 
به تصوير كشيده است. سينماي چين با اين فيلم براي 
دومين بار نامزد جايزه  اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي 
شد. ژانگ ييمو در سال 1992 فيلم »داستان كيو جو« 
را ساخت كه داستان آن درباره  زن كشاورزي است 
كه براي احقاق حقوق همسرش كه توسط بزرگ يك 
روستا مضروب شده، تالش مي كند. اين فيلم موفق به 
كسب شير طالي جشنواره  ونيز شد و شهرت جهاني 
»ييمو« را دو چندان كرد. فيلم بعدي اين كارگردان نامدار 
»زيستن« بود كه در اين اثر حماسي معضالت اجتماعي 
مردم چين و سياست هاي دولت اين كشور را به تصوير 
كشيده است. اين فيلم كه ازسوي دولت چين ممنوع 
شده بود، در جشنواره  كن به نمايش درآمد و موفق به 
كسب جايزه  بزرگ هيات داوران و بهترين بازيگر زن 
شد. فيلم »نه يكي كمتر« اثر بعدي ژانگ ييمو بود كه در 
سال 1999 جايزه  شيرطالي ونيز را براي دومين بار براي 
وي به همراه آورد. در اواخر دهه  اول سده  بيستم، ژانگ 
ييمو فيلم »به سوي خانه« را در سال 1999 ساخت كه 
جايزه  خرس نقره يي و كليساي جهاني را از جشنواره  
برلين كسب كرد. فيلم بعدي ييمو »قهرمان« بود كه در 
سال 2002 با حضور ستارگان سينماي آسيا ازجمله 
»جت لي« ساخته شد. اين فيلم در سينماهاي امريكا به 
فروش قابل توجهي دست يافت و از نامزد هاي جايزه  
اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي بود و در جشنواره  برلين 
جايزه  بهترين اثر هنرمندانه را كسب كرد. ژانگ ييمو 
در سال 2004 فيلم تحسين برانگيز »خانه خنجرهاي 
پران« را ساخت كه مورد استقبال منتقدين قرار گرفت. 
آخرين فيلم ييمو »نفرين گل طاليي« بود كه در سال 
2006 ساخته شد. از ديگر افتخارات سينمايي ژانگ 
ييمو مي توان به يك عمر دستاورد سينمايي از جوايز 
فيلم آسيايي، دو جايزه  بافتا بهترين فيلم غيرانگليسي، 
بهترين فيلم غيرانگليسي جوايز ديويد دوناتلو ايتاليا، 
سيمرغ بلورين جشنواره  فيلم فجر در بخش بين الملل 
)2001(، جايزه  منتخب تماشاگران جشنواره  ساندنس 
و سائوپائولو و خوشه طاليي بهترين فيلم جشنواره  

وايادوليد اسپانيا اشاره كرد. 

براي 58 سالگي »آنگ لي«
امروز پنجاه وهشتمين سالروز تولد »آنگ لي«، 
كارگردان سرشناس سينماي آسيا و برنده دو جايزه  
شير طالي ونيز است. به گزارش ايسنا، »آنگ لي«، 
كارگردان سرشناس تايواني متولد 23 اكتبر 1954 
است كه »چشمه باكرگي« اينگمار برگمن )1960( 
الهام بخش او براي ورود به دنياي سينما بود. او پس 
از پايان دوران سربازي در ارتش چين، در سال 1979 
به امريكا رفت و يك سال بعد از دانشگاه ايلينويز در 
رشته  تئاتر فارغ التحصيل شد؛ جايي كه با »اسپايك 
لي« در يك كالس بود. وي نخستين بار فيلم كوتاه 
»سايه هاي رودخانه« را در سال 1982 مقابل دوربين 
برد كه در تايوان موفق به دريافت جايزه شد. آنگ لي 
در سال 1993 با ساخت فيلم »حس و حساسيت« به 
شهرت جهاني دست يافت. اين فيلم جايزه  خرس 
طالي جشنواره  برلين و جايزه  بهترين فيلم بافتا را 
به دست آورد و در جوايز فيلم آلمان در سال 1997 
بهترين فيلم خارجي شناخته شد. او پس از آن دو 
فيلم »توفان يخي« و »با شيطان سوار  شو« را ساخت تا 
اينكه در سال 2000 با فيلم »ببر خيزان، اژدهاي پنهان« 
بارديگر چشم ها را خيره كرد. اين فيلم نامزد جايزه  
اسكار بهترين فيلم و بهترين كارگرداني جوايز اسكار 
شد و در جوايز بافتا انگليس دو جايزه  بهترين فيلم 
خارجي و جايزه ديويد لين را كسب كرد. اين فيلم در 
جوايز گلدن گلوب و جشنواره  تورنتو جايزه  بهترين 
فيلم را به خود اختصاص داد. دو فيلم »استخدام« و 
»هالك« مقدمه يي براي درخشش دوباره آنگ  لي در 
سال 2005 با فيلم »كوهستان بروك بك« بودند. اين 
فيلم جايزه  اسكار بهترين فيلم خارجي، شير طالي 
ونيز، جايزه  ديويد لين در بافتا و جايزه  گلدن گلوب 
براي بهترين فيلم را كسب كرد و ازسوي انجمن هاي 
منتقدين فيلم لس آنجلس نيويورك، لندن و بوستون 
عنوان بهترين فيلم سال 2005 را كسب كرد. آنگ لي 
در سال 2007 با فيلم »توجه، شهرت« براي دومين بار 
شير طالي جشنواره ونيز را كسب كرد. وي دو جايزه 
بهترين فيلم از جشنواره آسيا پاسيفيك و دو جايزه 
افتخارات خود  خرس طالي برلين را در كارنامه 
دارد. اين كارگردان تايواني جديدترين فيلمش كه بر 
اساس رمان برنده بوكر »زندگي پي« است را اخيرا به 
پايان رسانده است. اين رمان كه در سال 2002 موفق 
به كسب جايزه ادبي معتبر بوكر شد، نوشته »يان 
مارتل« است و داستان آن درباره پسر نوجواني است 
كه به همراه چند حيوان روي آب هاي دريا است. 
در يك دهه گذشته كارگردانان سرشناسي ازجمله 
»»شياماالن« به دنبال ساخت فيلمي براساس اين كتاب 

بوده اند، اما اين اتفاق هرگز نيفتاده است. 

در  الته�����اب  نماي����ش 
عين روزمرگي كه گويي محصول 
در ه��م آمي��زي دنياه��ا و خ��رده 
اس��ت  گوناگ��ون  فرهنگ ه��اي 
ب��ه نوع��ي در اليه ه��اي پنه��ان 
س��اخته ت��ازه عباس كيارس��تمي 
ه��م قاب��ل رد ياب��ي اس��ت. »مثل 
يك عاش��ق« كه ديويد ب��وردول 
و كريس��تين تامس��ون پس از تماش��ايش در جشنواره 
ونكور در جديدتري��ن اظهارات ش��ان از آن به عنوان 
ش��اهكار و خالقانه ترين ساخته امس��ال ياد كرده اند، 
ابتداي��ي اش،  طوالن��ي  س��كانس/پالن  از  ج��داي 
برخالف اثر قبلي او )رونوش��ت براب��ر اصل( خالصه 
نه چندان تازه و پر وزني از دنياي س��ازنده اش اس��ت. 
كيارس��تمي به صورت خيلي س��اده و الك ش��ده اش 
مي ش��ود كارگرداني كه دوس��ت دارد شخصيت هاي 
 قصه هاي��ش را در موقعيت هايي قرار دهد تا يكس��ري 
حرف هايي را ش��يرين و بام��زه بزنن��د؛ گفته هايي كه 
هم س��اده اند وهم عمي��ق. يك ج��ور نصيحت هايي 
كه محص��ول يك عمر زيس��تن هس��تند و ش��ايدهم 
خيلي ب��ه كار امروز و ف��رداي ما نيايند ول��ي حال تان 
را در دم خ��وش مي كنن��د. اين حرف ه��ا و نكته ها در 
موقعيت ه��ا و بازيگوش��ي هاي س��اختاري و معنايي 
در»زير درخت��ان زيت��ون«، »طعم گيالس«، »ب��اد مارا 
خواهد برد«، »كلوزآپ«، »رونوش��ت برابر اصل« و... 
به اوج مي رسند و متاس��فانه آخرين اثرش به نوعي در 
سطح مي ماند. قصه آشنايي دختر دانشجو با پيرمردي 
كه اس��تاد دانشگاه است و پيدا ش��دن سرو كله پسرك 
غيرتي عاش��ق دختر )كه قطع��ا در نظر كيارس��تمي با 
فيلم هاي عاش��قانه معمول فرس��نگ ها فاصله دارد و 
بماند كه همين رويكرد غير معمول او به مس��اله عشق 
و فيلم هاي عاش��قانه در بهترين و متعالي ترين ش��كل 
ممكن ش در»زير درختان زيتون« و »رونوش��ت برابر 
اصل« به نماي��ش درآمده بود(، البته بازيگوش��ي هايي 
دارد و مضمون/اي��ده س��وءتفاهم و اش��تباه ش��دن و 
اش��تباه گرفتن را در جاي جاي اش نشان مي دهد )مثل 
ش��باهت چهره دختر به پرتره درون خانه يا دوركهايم 
با داروين يا همان س��كانس ابتدايي محل كار دختر و 
تشخيص دشوار اينكه چه كس��ي با چه كسي در حال 
گفت  و گوس��ت( . ول��ي پايان عجيب و ش��وك آور 
فيلم )و البته رهاش��ده و غيرمتقاعد كننده اش( كه شايد 
تنها دس��تاوردش واقف ش��دن يكي ازشخصيت ها به 
ناكارايي برخ��ي از همان نصيحت ه��ا در دنياي امروز 
باشد و اساسا خود قصه كه بي اندازه خالي است و باور 
رخ دادنش در ژاپن امروز دش��وار به نظر مي رسد )كه  
شايد قصه مي توانست در روس��تاي كوكر بهتر از اين 
بش��ود!( برخالف »كپي برابر اصل« كه كارگردان براي 
لحظه لحظ��ه اش انرژي گذاش��ته ب��ود، آن را در زمره 
آثاري قرار مي دهد كه درآينده )وش��ايد هم حال( بعيد 

مي دانم سازنده اش آن را جدي بگيرد. 
اگر تالش كيارستمي براي رس��يدن به نمايش يك 
قصه عاش��قانه به ش��يوه يي نا معمول و  غيركليش��ه يي 
و به س��بك و س��ياق خودش را به زعم برخي منتقدان 
بي حاصل و  غير قاب��ل توجيه و ب��ه نظرديويد بوردول 
يك ش��اهكار به تمام معني ارزيابي كني��م، ديگر بدون 
ش��ك فيلم تازه »به خاطر عش��ق« )در بخ��ش كالت( 
يك شكست تمام عيار اس��ت. ميكه كه به نظر مي رسد 
فيلمس��از مورد توجه اين سال هاي جش��نواره است و 
در دو سال گذش��ته با فيلم هاي »هاراكيري: مرگ يك 
س��امورايي« و »13 آدمك��ش« در جش��نواره حضور 
داش��ت و تازه در فاصل��ه همين مدت س��ه فيلم ديگر 
هم س��اخته، اين بار با نظر به قصه رمئ��و و ژوليت )يا 
هر زوج عش��قي ناكام ديگر در ادبيات شرق و غرب( 
و با تلفيق انيميش��ن و خش��ونت با موزيكال هاي دهه 
هفتادي، مي خواه��د تجربه يي متفاوت را نش��ان مان 
بدهد. واقعيتش اين است كه جدا از اسم او و خواندن 
همي��ن درهم آميزي س��بك هاي مختلف و اش��اره به 
حال و هواي فيلم در كاتالوگ رس��مي جش��نواره مرا 
هم مثل خيلي ه��اي ديگر براي تماش��اي آن تحريك 
كرد كه متاس��فانه محصول نهايي اث��ري كامال عامدانه 
اغراق ش��ده و بي معنا در همه جهات )بازيگري، قصه، 
طراحي ح��ركات موزون، رن��گ و...( ب��ود. او كه در 
همان ابتداي فيلم هم با جمالتي چون »عش��ق مرارت 
اس��ت و نبرد و نه آرامش و رهايي« تكليف فيلمش را 
براي تماشاگرش يكس��ره مي كند، در نهايت اينقدردر 
دل يك قص��ه پيش پا افت��اده از جن��س مجموعه هاي 
تلويزيون��ي )ب��از تاكيد مي كن��م به ش��دت عامدانه(، 
بي ظرافتي به خرج مي دهد و ش��لوغ كاري و خشونت 
بي دليل و مضحك )بايد اعتراف كن��م كه اتفاقا برخي 
لحظات درگي��ري و كتك كاري ش��خصيت ها دركنار 
انيميش��ن  ابتدايي و انتهايي اجراي تاثير گذاري دارند( 
به كار مي گيرد كه در انته��ا چيزي جز دلزدگي و پوچي 
محض برايتان نمي ماند. پرس��ش اينجاس��ت كه وقتي 
سال ها قبل فيلمس��از هموطنش، شيون سونو، در فيلم 
حماسي و شور انگيز چهارس��اعته »در معرض عشق« 

به نمايش جدي و تلخ معناي عشق از درون خشونت 
و تباهي دست زده است، س��اخته هجويه يي اينچنين 
چه معنايي دارد؟ البته جواب پرسش كه واضح است: 

هركسي فيلم خودش را مي سازد! 
متاس��فانه نارضايتي و س��رخوردگي از س��ينماي 
ژاپن تنها به فيلم تاكاش��ي ميكه محدود نشد. »آشفته« 
س��اخته ميكا نينا گاوا )دختر كارگ��ردان معروف تئاتر 
يوكيو نينا  گاوا( كه در بخش جسارت به نمايش درآمد 
همچون اسمش در نمايش اغراق و افراط، سرانجامي 
ناخوش��ايند و ع��ذاب آور پي��دا مي كند. نين��ا  گاوا كه 
خودش پيش از اين عكاس طبيعت و مناظر بوده و پس 
از آن در عكاس��ي از مدل ها به شهرت رس��يده، براي 
س��اخته دومش از ي��ك »مانگا«ي معروف و مش��هور 
اقتباس كرده ك��ه آن هم مربوط به دني��اي مدل ها و مد 
مي ش��ود و خودش هم در بخش معرفي فيلمش آن را 
بي اندازه به لحاظ ش��خصي مهم دانست. قصه فيلم كه 
جزو پرفروش ترين فيلم هاي امس��ال سينماي ژاپن و 
مجموعه يي از كشورهاي شرق دور بوده است، درباره 
دختر مدل جواني است كه هم خودش دچار شيفتگي/

نارسيسيزم است هم س��وژه تمام مجالت و رسانه ها. 
فيلم كه قرار اس��ت تصوير گر و انتقادي باشد به دوران 
حاضر و اين فرهنگ شيفتگي به »زيبايي« و »ستاره ها«، 
در دس��تان خالق اثر به مجموعه ي��ي بي دليل طوالني 
)فيلم بيش از 10  بار مي توانس��ت تمام شود و باز ادامه 
مي يابد( از تكرار تصاوير و بيماري ش��خصيت اصلي 
و حماقت اطرافيانش تبديل مي ش��ود كه همين تكرار 
مكررات هم قامت ش��عار گونه پيدا مي كن��د )و بماند 
كه افراط و اغراق جز جدايي ناپذي��ري از دنياي مانگا 
است( هم در اثر افراط در انتها بي اثر مي شود. آنچه كه 
در فيلم مش��خص اس��ت نگاه تلخ و عصبي سازنده به 
اين فرهنگ بيمارگونه اس��ت اما پرسشي كه شايد باز 
بايد پرس��يد: وقتي س��ال ها قبل فيلم هايي چون »زيبا« 
)ساخته ژائه هونگ ژون بر اس��اس قصه يي از كيم كي 
دوك( يا »مرثيه يي بر يك« هر كدام در جهاني متفاوت 
و به ش��يوه يي خالقانه نگاه��ي بدبينانه و ي��أس آور به 
مقوله/ مفهوم زيبايي و اعتياد/ رس��انه/ خودويرانگري 
داشته اند، اين همه زياده روي پرگويي غير قابل تحمل 

و بي اندازه كهنه به چه كار مي آيد؟
دنياي بيمار گونه س��تاره ها و رسانه ها و اين بيماري 
ش��يفتگي به آنها اگ��ر در بازنماي��ي اش در فيلم دختر 
نيناگاوا به اثر تلف شده يي تبديل شده؛ اما در نگاه پسِر 
كراننبرگ در فيل��م »ضد وي��روس« )در بخش كالت( 
فضايي كابوس گون��ه، غريب و وهم انگي��ز پيدا كرده 
اس��ت، جهاني از جنس دنياهاي خود كراننبرگ پدر. 
جايي كه ديگ��ر اين جنون به حدي مي رس��د كه عوام 

و حتي ش��ايد هم خواص در فضايي آخرالزماني روي 
به كش��تن و خوردن گوش��ت س��تاره ها و حتي سهيم 
ش��دن در بيماري هاي آنها آورده ان��د. »ضد ويروس« 
بيش��تر از آنكه اثر پيچيده يي باش��د، پيچيده نماست و 
به نظر مي رسد بهانه يي بوده )يا حتي يكي از طرح هاي 
بي سرانجام پدر( كه كارگردان دس��ت به تجربياتي در 
اجرا بزند كه اتفاقا در كليت از س��ه فيل��م آخر ديويد 
كراننبرگ، در فضاسازي و نمايش وهم و خفقان حتي 
كراننبرگي تر شده است. پس��ر از پدر فراوان آموخته و 
اين به ش��دت به چش��م مي آيد و خب حال بايد منتظر 
بود تا ببينيم او چق��در مي تواند از زير س��ايه  او بيرون 

بيايد. 
 خود ويرانگ��ري ي��ا تاثي��ر فاجعه ب��ار و احمقانه 
رس��انه ها و به وي��ژه تلويزيون در زندگ��ي اين روزها 
)يا براي هميش��ه( در س��اخته ماتئو گارونه »واقعيت/ 
رئاليتي« )در بخش بحث و ج��دل( نيز موضوع اصلي 
فيلم به حس��اب مي آمد. اي��ن فيلمس��از ايتاليايي كه با 
ساخته پيش��ينش »گومورا« با س��اختاري مستند گونه 
نگاه جدي��دي به پديده مافيا داش��ت، اينجا در فضايي 

از جنس كمدي ه��اي تلخ/س��ياه با فاصل��ه گرفتن از 
س��بك فيلم قب��ل، مي خواهد قص��ه مردي را نش��ان 
 دهد كه در جنون ش��هرت طلبي و حض��ور در يكي از 
همين برنامه هاي ريالتي ش��و )مثل ب��رادر بزرگ و...( 
همه چيزش را از دس��ت مي دهد. نتيجه  اما متاس��فانه 
كمدي مفرح متوس��طي اس��ت كه ب��راي ماندگاري و 
طعنه و انتقاد به دوران برلوس��كوني ي��ا حتي خود او 
نكات فراواني را كم دارد، در سطح مي ماند و متاسفانه 

تفسير يا تصوير جديدي از دنيايش ارائه نمي دهد. 
مساله »س��وءتفاهم« اگر در سينماي كيارستمي- به 
گفته خودش- مي ش��ود ترجمان عش��ق اما در دستان 
توماس وينترب��رگ و در »ش��كار« )در بخش بحث و 
جدل( به فاجعه و تباهي منتهي مي ش��ود )و باز بماند 
كه كيارس��تمي به اين مس��اله خواس��ته يا ناخواس��ته 
اش��اره مي كن��د(. وينترب��رگ كه ج��زو پايه گ��ذاران 
مكتب »دگما95« ب��ود و با  اين ح��ال همواره خودش 
و آثارش )با كم��ي بي انصاف��ي( زير س��ايه و بزرگي 
فيلمس��از هموطن و دوس��تش- الرس فن تريه- قرار 
گرفته، دو س��ال قبل )بعد از مدت ها( ب��ا فيلم آبرومند 
و قدر ناديده ديگري با نام »زيردريايي« در جش��نواره 
لندن ش��ركت داش��ت. فيلم هنوز ب��ه نمايش عمومي 
درنيام��ده و به احتم��ال خيلي زياد پيدا كردن نس��خه 
دي وي دي  آن امكان پذير تر باشد تا تماشايش در سالن 
س��ينما. با همه اين حرف ها، »شكار« را مي توان احياي 
مجدد كارگرداني دانست كه در حاشيه بودن تمام اين 
سال هايش باعث نش��د كه از س��اختن اثري محكم و 

تاثيرگذار درباره ك��ودك آزاري و دروغ و جامعه يي كه 
مي تواند به آني تغيير ماهيت و روي��ه بدهد، بازبماند. 
»ش��كار« با فضاي خفقان آور و ضرباهنگ س��نجيده و 
بازي بازيگر اصل��ي آن »مدز ميكلس��ن« )كه به خاطر 
آن برن��ده جايزه بهتري��ن بازيگر مرد جش��نواره فيلم 
كن امس��ال ش��د( و به ويژه س��كانس پاياني اش )كه 
مان��دگاري و هوش��مندي و ارزش هاي آن را بيش��تر 
مي كند( نماي��ش هولناك��ي اس��ت از پيچيدگي هاي 
بزرگس��االن و كودكان در زمانه و مناطق��ي از دنيا كه 
ادعاي تساهل و تس��امح و عدم قضاوت و پيشداوري 
اتفاقا مس��اله و سرنوش��ت ش��خصيت اصل��ي اش را 
رعب آور ت��ر مي كن��د و س��كانس پاياني فيل��م تاكيد 
دوچنداني بر  اين مساله اس��ت. با  همه اين حرف ها و 
تاكيد بر ارزشمند بودن و قدرت ساختاري/ مضموني 
فيلم، من همچنان فيلم »گناهكار« )وينس��نت گارن-

2011( را به خاطر فضاي مس��تند گونه، كابوس گونه و 
كافكايي و »محاكمه«وارش به مراتب بيش��تر دوست 

دارم. 
»ش��كار« در وراي به چالش گرفت��ن اخالق گرايي 
و مس��اله قضاوت در جوامع ام��روزي در دلش نوعي 
پيش��نهاد و تذكر به دني��اي پيچيده و مس��اله تعليم و 
آموزش آنها را داراس��ت. دنياي پيچي��ده كه بي دقتي 
در ارزيابي و برخورد درس��ت با مسائل و گفته هايشان 
مي تواند س��مت و س��ويي فاجعه بار به دنبال داش��ته 
باش��د. پيچيدگي و بلوغ زودرس كودكان و نوجوانان 
و برخورد آگاهانه و عمدي يا غير عمدي و ناخواس��ته 
با مس��ائل بزرگس��االن و از بين رفتن مرزها در فيلمي 
چون »بعد از لوس��يا« )ماي��كل فرانكو( حت��ي ابعاد به 
مراتب فاجعه بار تري مي ياب��د. ماجراي دختر و پدري 
كه بعد از تصادف مادر/همس��ر از يك شهر به پايتخت 
مكزيك مي آيند، به تدريج از آرامش س��كون اوليه اين 
دو رها ش��ده و پس از آزار و اذيت مكرر دختر توسط 
هم كالس��ي هايش )در اج��را و فضايي مس��تند گونه 
و بداهه پردازان��ه( به ي��ك تراژدي ع��ذاب آور درباره 
نوجوانان اين روزگار تبديل مي ش��ود. تماشاي باليي 
كه هم كالسي هاي دختر س��ر  او مي آورند و رفتارها و 
واكنش هاي بعدي كار آساني نيست هرچند فيلم يكي 

از آثار مهم و تاثير گذار جشنواره به حساب مي آيد. 
مس��اله درهم آميزي خرده فرهنگ ها و همزيس��تي 
آنه��ا در فيلم هاي فرانس��وي يا فرانس��وي زبان گويي 
به دغدغه  ثابت اين س��ال ها تبديل ش��ده است. براي 
مثال »اس��تخوان و زنگار« )ژاك اودي��ار( كه همه پس 
از موفقيت جهان��ي و همه گير »ي��ك پيامبر« منتظرش 
بودند، باز درباره حاشيه نش��ين ها و به حاشيه نش��يني 
افتاده هاس��ت. نمايش��ي از دو دني��ا )ي��ك خالفكار 
خرده پ��اي بي تعهد ك��ه از راه مش��ت زني غيرقانوني 
و خرده كاري ه��اي ديگر امرار مع��اش مي كند و دختر 
جذابي كه تعليم دهنده دلفين ها و وال هاست(؛ فيلم در 
انتها و به ويژه در پيش��نهاد پاياني اش آنچنان كه بايد و 
شايد وجدآور نيست. درست برخالف اثر اوديار )كه 
جدا از پايانش انتظارت را برآورده نمي كند( انيميش��ن 
»سلس��تين و ارنس��ت« )بنجامين رنر، وينسنت پاتار و 
اس��تفاني آوباير( تقريبا با همان نظ��رات اثر جذاب و 
خالقانه و سرشار از انديشه هاي چپ است با پيشنهاد 
مس��المت و مفاهمه بين موش ها و خرس ها و طبقات 
اجتماعي كه بيش��تر ش��ايد به كار بزرگ تره��ا بيايد تا 
كودكان )بزرگ ترهاي نگ��ران اخالقيات بايد در طول 
نمايش فيلم احتماال م��دام به كودكان ش��ان يادآوري 
كنند كه هم دزدي بد است هم خوردن شكالت زياد!( 

ام��ا برخالف »اس��تخوان و زن��گار« و »سلس��تين 
و ارنس��ت«، فيلم بلژيك��ي »فرزندان ما« )جواش��ين 
الفوس( و يكي از بحث برانگيز ترين فيلم ها تا اينجاي 
كار ب��ا مفاهم��ه فرهنگ ها چن��دان ميانه يي ن��دارد و 
بيش��تر به بازتاب يك دغدغه و نگران��ي مي ماند. يك 
اثر فمينيس��تي آبرومن��د درباره فروپاش��ي يك زن در 
جوامع مرد س��االر آش��كار و پنهان امروز. ازدواج يك 
مهاجر مراكشي )با بازي طاهر رحيم( ساكن بلژيك با 
حمايت پدر خوانده بلژيكي اش با معلم  جوان بلژيكي 
و نمايش مقاطع مختلف زندگ��ي آنها )در عين حذف 
بخش هايي ديگ��ر( آرام آرام وراي نگاه��ي انتقادي به 
حضور مردان، تبديل مي ش��ود به اثري تلخ با اشارتي 
غيرقابل چشم پوشي و غيرقابل بخشش )و به زعم من 
يكسونگرانه( درباره پرهيز از درهم آميختن فرهنگ ها 
)مسير داستان در انتها به سمتي مي رود كه زن بلژيكي 
درخانه و خيل��ي ناآگاهانه لباس مراكش��ي ها را به تن 
مي كند( باز تاب نوع��ي نگراني درباره آين��ده اروپا و 
حضور مهاجران، تغيير فرهنگ آن و اكثريت جوامعي 
كه مهاجرانش بيش��تر از س��اكنين اصل��ي آن در حال 
توليد مثل هستند. فيلم در پايان شما را با پرسش هايي 
بي جواب در مضم��ون و فيلمنام��ه اش تنها مي گذارد. 
براي مثال واماندگي و انفعال ش��خصيت زن كه معلم 
است و عدم پيش��گيري يا مقاومت در بچه دار شدن تا 
بار چهارم يا عدم حضور دوست يا آشنايي از اقوام زن 
در زندگي آنها كه انگاري براي رسيدن به نتيجه نهايي 

عامدانه از قصه حذف شده اند.

گزارشي اختصاصي از پنجاه و ششمين دوره جشنواره 
فيلم لندن- بخش پاياني

پند ها  هميشه كارآمد نيستند

»استخوان و زنگار« )ژاك اوديار( كه همه پس از 
موفقيت جهاني و همه گير »يك پيامبر« منتظرش بودند، 

باز درباره حاشيه نشين ها و به حاشيه نشيني افتاده هاست. 
نمايشي از دو دنيا )يك خالفكار خرده پاي بي تعهد كه از راه 

مشت زني غيرقانوني و خرده كاري هاي ديگر امرار معاش 
مي كند و دختر جذابي كه تعليم دهنده دلفين ها و وال هاست(؛ 

فيلم در انتها و به ويژه  درپيشنهاد پاياني اش آنچنان كه بايد و 
شايد وجدآور نيست

و كريس��تين تامس��ون پس

  حامد 
صرافي زاده

  فيلم » مثل يك عاشق« ساخته عباس كيارستمي    

  فيلم » شكار« ساخته توماس وينتربرگ    

باز درباره حاشيه
نمايشي از دو دنيا )يك خالفكار خرده

مشتزني غيرقانوني و خرده
ميكند و دختر جذابي كه تعليم

فيلم در انتها و به ويژه  درپيشنهاد پاياني
شايد وجدآور نيست




