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خبرگزارش

گزارش اختصاصي از پنجاه و 
ششمين جشنواره فيلم لندن- 3

همچنان كه انتظار مي رفت نمايش فقر و بحران 
اقتصادي و هويت اين دوران در عمده يي از فيلم هاي به 
نمايش درآمده به گردن كودكان و نوجوانان افتاد. اورسال 
مِير فيلمساز فرانسوي/بلژيكي كه چهار سال پيش با 
اولين ساخته بلندش »منزل« )با بازي ايزابل هوپر( با 
فضا و قصه يي نو و يك نوع آنارشي كنترل شده درباره 
خانواده يي كه از شهر فاصله مي گيرند و خانه يي در 
كنار يك بزرگراه مي گيرند و مصيبت هاي عديده اين 
تصميم گيري همه شان را به يك ديوانگي دسته جمعي 
مي كشاند، اين بار در »خواهر« )در بخش عشق( اين 
آنارشي را به نوعي در تار و پود شخصيت اولش كه 
كودكي 12ساله است درآميخته. »خواهر« كه گويا مورد 
توجه منتقدان امريكايي هم قرار گرفته و تبليغات دورش 
براي ورود به بازي اسكار و گلدن گالب مدتي  است راه 
افتاده )فيلم از طرف كشور سويس براي رقابت در بخش 
بهترين فيلم غيرانگليسي زبان معرفي شده است(، در 
فضايي كه بي اندازه يادآور فيلم هاي برادران داردن است 
قصه خواهر و برادري است كه در سويس در نزديكي 
كمپ اسكي بازان زندگي مي كنند. بخش عمده يي از 
فيلم و پويايي فيلم عمال به نمايش تالش هاي پسرك زبر 
و زرنگ اختصاص دارد كه از وسايل مختلف اسكي بازان 
بزرگسال و كودك مي دزدد، آنها را دستكاري مي كند 
و بعد با قيمت كمتر به ديگران مي فروشد و از اين راه 
خرج زندگي خود و خواهر بزرگ ترش را تامين مي كند. 
قصه اين مثال رابين هود كوچك )كه اين بار تماما به فكر 
خودش و بقاي خودش هم است(، تنهايي اش، استقالل 
تمام و عيارش، ارتباط خاصش با يكي از اسكي بازان كه 
مادر دو كودك خردسال است، برخوردش با آشپزي 
كه از اسكاتلند آمده و رابطه  پيچيده  او با سرپرستارش كه 
سويه هايي از عشق و نفرت توامان را در خود دارد )و با 
اينكه فيلم پسرك است اما  اي كاش وقت بيشتري به 
بسط شخصيت خواهر اختصاص داده مي شد( پويايي 
مجاب كننده يي دارد كه تماما به شخصيت پسرك و بازي 

درخور توجه اش برمي گردد. 
به همين منوال فيلم سوئدي »بخور، بخواب، بمير« 
)گابريال پيچلر( نيز تمام شور و انرژي اش را از شخصيت 
دختر نوجوانش مي گيرد و موتور محركه اش را يكسره به 
او واگذار كرده است. آن وطور كه به نظر مي رسد حضور 
و وضعيت مهاجران و درهم آميزي و تضاد فرهنگي آنها 
و در نتيجه تبعات نه چندان خوشايند اين تفاوت ها با 
وجود اينكه مدت ها در اذهان عمومي سوئدي ها )و 
اساسا در تمام كشورهاي مهاجرپذير از جمله انگليس 
و آلمان و فرانسه و...( وجود داشته، همچنان به عنوان 
يك مساله دردآور و نگران كننده دغدغه سينماگران 
سوئدي است. براي مثال سال گذشته در يكي از بهترين 
و غريب ترين فيلم هاي جشنواره به اسم »بازي« )روبن 
استالند-2011( كه در هياهوي فيلم هاي ديگر گم شد، 
در دل كپنهاگ با سبكي مستندنما و دوربيني نظاره گر 
گنگي بچه هاي سياه پوست بين 12 تا 14 سال را نشان 
مي داد كه طعمه هايشان را از بين بچه هاي سفيدپوست 
انتخاب مي كردند و با بازي رواني )كه در آن هركدام از 
اعضا نقشي را براي آزار و اذيت رواني طعمه ها بر عهده 
مي گرفت( موبايل و پول و وسايل آنها را مي دزديدند و 
دست آخر در يك رستوران مي نشستند و پيتزا مي خوردند 
و خانواده هاي كودكان قرباني را با اشاره به مواردي از 
نظير همجنس خواهي )كه بيشتر براي طبقه فرهنگي آن 
گنگ، تابو و حقارت بار است تا خانواده قربانيان( دست 
مي انداختند. »بخور، بخواب، بمير« )نمايش داده شده در 
بخش مسابقه فيلم هاي اول( همچون »بازي« برگرفته از 
ماجراهايي واقعي و مناقشه بر انگيز درون سوئد است كه 
اگر سينما نبود شايد تا مدت ها روح برخي  تماشاگران 
و منتقدان اطراف دنيا از آنها خبردار نمي شد. فيلم كه 
هم اسمش و هم درون مايه اش با تاكيدي غم آلود و 
دردآور بر يك زيستن بي كيفيت و تنها براي به سر بردن 
و دوام آوردن و روز را به شب رساندن، مي توانست براي 
مجموعه  ديگري از فيلم ها هم به كار رود، درباره نسل دوم 
و سوم مهاجران به سوئد است. راسا عبداهلل ويچ دختري 
بيست و يك ساله كه از مهاجران مسلمان بالكاني است و 
از كودكي در شهري كوچك در سوئد بزرگ شده ديگر 
يك شهروند سوئدي به حساب مي آيد و با پدر پيرش 
زندگي مي كند، به شغلش در يك كارخانه بسته بندي مواد 
غذايي و درآمد كم بخور و نميرش قانع است. زندگي در 
جريان است تا اينكه نسل بعدي مهاجران از راه مي رسند 
و با وجود كارگران ارزان قيمت جديد و اوضاع نابسامان 
اقتصادي او به همراه بخش ديگري از كارگران كارخانه 
از كار بيكار مي شود. بخش عمده يي از فيلم درباره 
تالش هاي مداوم و بي سرانجام دختر براي يافتن شغل 
است و در البه الي اين كوشش هاست كه تصاوير عمده 
از روزگار آشفته و بيكاران برجسته مي شود. لحظات 
فراواني از فيلم مثل جايي كه پدر دختر كه خودش سوئدي 
را به سختي حرف مي زند با يك سياه پوست خوش پوش 
و صاحب يك خودروي معمولي )مهاجر احتماال نسل 
اول كه وضعيت تثبيت شده تري دارد( يا جايي كه در 
محل كالس هاي كاريابي مسوول اداره كننده جلسات 
از زن ها و مردهاي خسته و رنجور مي خواهد به فكر 
خودشان باشند و براي اوقات فراغت شان فكري بكنند، 
طنزي تلخ و ناگوار را در خود دارد كه اساسا تنها به سوئد 
محدود نمي شود و كامال در همان كشور هاي مهاجر پذير 
مورد اشاره و براي من به صورت عيني تر و ملموس تر در 

بريتانيا قابل مشاهده است. 
دو فيلم قصه گو و پر تنش ديگر سوئدي كه فضايي 
متفاوت با دنياي واقع گرا و مستند نماي »بخور، بخواب، 
بمير«، در بخش هيجان جشنواره به نمايش درآمدند 
نيز با اشاره به موضوع اقليت ها و گنگ ها در سوئد به 
نوعي به فراگير  بودن اين دغدغه در اين روزها بيش از 
پيش دامن زد. »پول بي دردسر« )دانيل اسپينوزا-2010( 
و »پول بي دردسر« )بابك نجفي-2012( كه در دو 
سانس متوالي به نمايش درآمد بر اساس رمان پرفروش 
جنس الپيدوس با نام »نوار تريلوژي استكهلم« درباره 
ترانزيت مواد مخدر و گروه هاي اقليت درگير اين ماجرا 
)عرب ها، صرب ها و مكزيكي ها( در سوئد است. 
قصه فيلم درباره جواني سوئدي است كه درگير اين 
جريان شده و روز و روزگارش تيره و تار مي شود. هر 
دو فيلم به لحاظ اجرايي و فني و ضرباهنگ و پرورش 
شخصيت ها از جمله فيلم هاي موفق جشنواره بودند و 
بد نيست بدانيد كه مارتين اسكورسيزي از طرفداران 
فيلم اول مجموعه است. فيلم دوم نيز كه كارگردانش 
ايراني اصل است در مقايسه با فيلم اول اثر سياه تري از 
آب درآمده و در انتها بيشتر از آنكه هيجان و اكشن در 
فيلم به چشم بيايد، تيره روزي و بدفرجامي تك تك 
شخصيت ها و لحن عبوس و غم انگيز فيلم در ذهن 

تماشاگران ماندگار مي شود. 

سينمايجهان
دعوت »مثل يك عاشق« 

كيارستمي به جشنواره استكهلم 
فيلم »مثل يك عاشق« كيارستمي در جشنواره 
فيلم اس��تكهلم نمايش خواهد يافت. به گزارش 
ايس��نا، برگزاركنندگان بيست وسومين جشنواره 
فيلم اس��تكهلم از فيلم »مثل يك عاش��ق« ساخته 
جديد عباس كيارس��تمي براي حضور در بخش 

»منطقه آزاد« دعوت كردند. 
»مثل يك عاشق« كه امس��ال در جشنواره كن 
يكي از نامزدهاي دريافت نخل طال بود، داس��تان 
يك دانشجوي جامعه شناس��ي را روايت مي كند 
كه هزينه تحصيل خود را از طري��ق كار به عنوان 
محافظ ش��خصي تامين مي كند و تاراشي اوكونو 
نيز نقش يك پروفس��ور ميانس��ال را ايفا مي كند. 
اين فيلم در نخس��تين نوبت نمايش روز 9 نوامبر 
به روي پرده خواهد رفت و در روزهاي 13 و 14 

نوامبر نيز نمايش دوباره خواهد يافت. 
از فيلم هاي سرش��ناس حاض��ر در اين بخش 
مي توان به »س��زار باي��د بميرد« س��اخته برادران 
تاوياني اش��اره كرد. اين فيلم برنده  خرس طالي 
برلين، فيلم مس��تند اقتباس��ي م��درن از تراژدي 
ب��زرگ شكس��پير »جوليوس س��زار« اس��ت كه 
تماما در زندان فيلمبرداري ش��ده و بازيگران آن، 
زندانيان عادي با جرائم س��نگين از مواد مخدر تا 
قت��ل و محكوميت هايي از 14 س��ال تا حبس ابد 
هس��تند. فيلم به شيوه سياه و س��فيد فيلمبرداري 
شده و داس��تان آن درباره اجراي يك نمايشنامه 
اس��ت. اين فيلم مس��تندگونه تمري��ن و اجراي 
زندانيان يك زن��دان در ايتاليا را ك��ه مي خواهند 
اثري از شكس��پير را در تاالر زن��دان روي صحنه 
ببرند نش��ان مي دهد. اين دو كارگردان سرشناس 
در سال 19۷۷ با فيلم »پدرساالر« موفق به كسب 

نخل طالي كن شدند. 

معرفي نامزدهاي جايزه  فيلم 
»لويي دلوك« فرانسه 

فيلم »عش��ق«، برن��ده نخل طالي ك��ن نامزد 
جايزه س��ينمايي »لويي دلوك« ش��د. به گزارش 
ايس��نا، برگزاركنن��دگان جايزه س��ينمايي معتبر 
»لويي دلوك« فرانسه به رياست »ژيل جاكوب«، 
رييس جش��نواره  كن فهرست هش��ت فيلم را به 
عنوان نامزدهاي اين جايزه در س��ال 2012 اعالم 

كردند. 
فيلم »عشق« ساخته »ميشائيل هانكه« كه يكي 
از شانس هاي اصلي كسب اسكار خارجي امسال 
به ش��مار مي رود، سرش��ناس ترين فيلم منتخب 
اس��ت. »هانكه« كه با اين فيلم نخل طالي كن را 
به دس��ت آورد، در فيلم جديدش داس��تان درام 
دو زوج س��الخورده كه به طرز غم انگيزي دچار 
سرنوش��ت مرگ مي ش��وند را به تصوير كشيده 

است. 
فيلم »استخوان و زنگار« ساخته تحسين شده 
»ژاك اودي��ار« كه در جش��نواره ك��ن نامزد نخل 
طال بود، ديگر كانديداي سرش��ناس جايزه فيلم 
»لويي دلوك« است. اين فيلم هفته گذشته جايزه 

بهترين فيلم جشنواره  لندن را كسب كرد. 
»موتورهاي مقدس«، س��اخته »لئو كاراكس « 
و »پاداش كاميل« س��اخته  »نوئمي لووس��كي« به 
همراه »چيزي در ه��وا« به كارگردان��ي »اوليوير 
آس��اياس« كه جاي��زه بهتري��ن فيلمنام��ه را در 
جش��نواره فيلم ونيز كس��ب كرد، »فروپاش��ي« 
س��اخته  »فيليپه فاك��ون«، »بدرود ملك��ه  من« اثر 
»بنوييت ژاكوت« كه در بخش رقابتي جش��نواره 
برلين ش��ركت داش��ت و »يك ش��ب« س��اخته  
لوكاس بلواكس ديگر نامزدهاي اين جايزه معتبر 

سينمايي هستند. 
جاي��زه فيل��م »لوي��ي دل��وك« كه در س��ال 
193۷ به ياد فيلمس��از و فيلمنامه نويس مش��هور 
فرانس��ه راه اندازي ش��د، روز 14 دس��امبر برنده 

هفتادوپنجمين دوره خود را اعالم خواهد كرد. 

نويسنده »هيوگو« فيلمنامه  
»جيمز باند« را مي نويسد

نويسنده فيلم برنده اس��كار »هيوگو« فيلمنامه 
قس��مت جديد فيلم »جيم��ز باند« را در دس��ت 
نگارش دارد. به گزارش ايس��نا، »ج��ان لوگان«، 
فيلمنامه نويس سرش��ناس هاليوود و نويس��نده 
»هيوگو« مارتين اسكورس��يزي نگارش قسمت 
جديد »جيمز باند« را كه اثري دو قسمتي خواهد 

بود را برعهده گرفته است. 
»لوگان« ك��ه فيلم ه��اي »هوان��ورد« را نيز در 
كارنامه درخش��ان كاري خ��ود دارد، اين پروژه 
دو قسمتي را براس��اس كتاب هاي »يان فلمينگ« 
نخواهد نوش��ت. به گ��زارش هاليوودريپورتر، 
ويلس��ون«  »ميش��ل  و  بروچل��ي«  »بارب��ارا 
تهيه كنن��دگان فيلم ه��اي جديد »00۷« هس��تند. 
جديدتري��ن فيل��م »جيمز بان��د« با نام »س��قوط 
آسماني« با درخشش »دانيل كريگ« روز 9 نوامبر 

روي پرده سينماها مي رود. 
س��ري فيلم هاي جيمز بان��د، مجموعه يي از 
فيلم هايي است كه براساس ش��خصيت داستاني 
خيالي به نام جيمز باند، مامور سازمان جاسوسي 
»ام آي ۶« كش��ور انگليس خلق شده است. جيمز 
باند در داس��تان بلندي كه »يان فلمينگ« نوش��ته 
بود، با 00۷ كدگذاري شده  بود كه به اين دليل به 

مامور 00۷ شهرت يافت. 
اين سري فيلم، به عنوان يكي از طوالني ترين 
س��ري فيلم هايي اس��ت كه در حال توليد است. 
س��اخت اين سري از فيلم ها از س��ال 19۶2 آغاز 
ش��د و تا به امروز ادامه داش��ته اس��ت. البته بين 
س��ال هاي 1989 تا 1995 وقفه يي شش ساله در 

ساخت اين فيلم ها به وجود آمد. 
تاكن��ون 22 فيل��م از مجموع��ه فيلم ه��اي 
جيم��ز باند س��اخته ش��ده ك��ه در آنه��ا چندين 
قهرمان داس��تان با حضور بازيگران��ي متفاوت و 
ش��خصيت هايي با روحيات مختل��ف به نمايش 
درآم��ده و در آن خوانن��دگان مختلف��ي از جمله 
»نانس��ي س��يناترا«، »پ��ل مك كارتن��ي«، »كارلي 

سيمون« و »شينا استون« خوانده اند. 

  در اين مصاحبه مي خواهم درباره زيبايي شناسي شما در 
مقام فيلمساز حرف بزنم و به طور خاص روي چهار فيلم 
متمركز باشيم: »تيركمان«، »خدمت«، »اعدام پي« و »لوال«. 
اما اول اجازه بدهيد درباره مديومي كه استفاده مي كنيد 
حرف بزنيم. بيشتر فيلمسازان مستقل فيليپيني از فيلمبرداري 
ويدئويي به عنوان يك انتخاب استفاده مي كنند، اما شما گاهي 
از دوربين هاي گران قيمت 35 ميليمتري هم استفاده مي كنيد، 
آيا واقعا انتخاب اول تان براي فيلمسازي دوربين ديجيتال است 

فقط به اين خاطر كه ارزان است؟
واقعا دوربين ويدئو را به دوربين سي و پنج ميليمتري 
ترجيح مي دهم. براي اينكه بسيار ارزان تر است و با ابداعات و 
نوآوري هاي فني كيفيت تصويري بهتري به دست مي دهد، 
تصاويري كه واقعا به تصوير سينمايي نزديك است. اما براي 
من اصل قضيه اين است كه دوربين ديجيتال بسيار سبك است 
و امكان تحرك زيادي با آن داريد. اين تحرك زياد با سبك 
فيلمسازي من بسيار همخوان است. اصال تصوري از اين 
ندارم كه بشود فيلمي مثل »تيركمان« را با دوربين ديگري به غير 
از دوربين ديجيتال ساخت زيرا مجبور بودم با دوربين دنبال 
بازيگرانم بدوم، اما خب فيلم »خدمت« هم وجود دارد كه فقط 
با دوربين سي وپنج بايد ساخته مي شد، چون اداي ديني به خود 

سينما بود. 
  حاال مي خواهم درباره فيلم »تيركمان« حرف بزنيم، فيلمي 
كه پنجمين ساخته شما است، اما به نظر من نخستين فيلم 
برليانته مندوزا بايد به حسابش آورد. در اين فيلم است كه 
شما سبك شخصي خودتان را پيدا كرديد و وارد قلمرويي 

مي شويد كه در موفق ترين فيلم هايتان هم وجود دارد. 
من هميشه شيفته چنين فضاهايي بودم و فيلم »تيركمان« دليلي 
شد كه اين فضا را در فيلم بازسازي كنم. از همين جهت فكر 
مي كنم »تيركمان« نقطه عطفي در كارنامه من است، فيلمي تازه 

و دنيايي نو. 
  صحنه يي كه واقعا من را تكان داد جايي است كه خوليو 
و  مي كنند  بحث  دوچرخه  درباره  مارتين  كوكو  و  دياز 
بعد ناگهان شروع مي كنند به كتك كاري و با مشت به سر و 
صورت هم مي زنند. همه چيز خيلي واقعي به نظر مي رسد و 
تكان هاي دوربين روي دست تنش و حس صحنه را افزايش 
مي دهد. انگار كه به سطحي تازه از واقع گرايي رسيده اند. 

چطور اين صحنه را كارگرداني كرديد؟
اول از همه اين را بگويم كه من با صحنه دعواي خياباني در 
فيلم ها مشكل دارم. هيچ گاه به نظرم واقعي نمي رسند. با همان 
نگاه اول مي فهميد كه طراحي شده و جعلي است. من خودم كلي 
دعواهاي خياباني ديدم و هيچ كدام شبيه دعواهايي كه در فيلم ها 
اتفاق مي افتد نيستند. بنابراين بايد راه حلي پيدا مي كردم كه اين 
دعوا تا آنجا كه امكان دارد واقعي باشد بدون اينكه به بازيگران 
آسيبي برسد. قبل از اينكه فيلمبرداري را شروع كنم به همه گفتم 
هر اتفاقي كه افتاد هيچ كس حق ندارد دخالت كند يا فيلمبرداري 
را متوقف كند. همه كار خودشان را انجام مي دهند تا من بگويم 
كات. بعد جداگانه سراغ بازيگرانم رفتم و بدون اينكه ديگري 
چيزي بفهمد به آنها گفتم بايد چه كار كنند. مثال به دياز گفتم هر 
كاري از دستت برمي آيد انجام بده، تا مي خوره كوكو را كتك بزن. 
بعد به كوكو هم همين را گفتم، به بچه يي كه نقش پسر دياز را 
بازي مي كرد گفتم اصال مهم نيست چه اتفاقي مي افتد، كسي 
كه آنجاست پدرت است، برو وسط و اجازه نده كوكو پدرت را 
كتك بزند، هر كاري مي تواني انجام بده تا متوقفش كني. به ژاكلين 
خوزه كه نقش همسر كوكو را بازي مي كرد هم اين حرف را زدم. 
به اين ترتيب هر كس وظيفه يي داشت كه بايد انجام مي داد. 

هيچ كس هم نمي دانست كه ديگري قرار است چه كاري بكند. 
  يك لحظه انگار خوليو به شكل غيرعمدي ضربه يي به 

دوربين مي زند.
بله، و من اين صحنه را در فيلم نگه داشتم چون به نظرم خيلي 
واقعي بود و رئاليستي كه به دنبالش بودم را تقويت مي كرد. صحنه 
كتك كاري را خودم هم خيلي دوست دارم زيرا دقيقا از دل افكار 

و روياهاي خودم بيرون آمده است. 
  صحنه ديگري كه خيلي دوست دارم جايي است كه 
شخصيتي به اسم تس دندان مصنوعي هايش داخل سينك 
ظرف شويي مي افتد و به دنبال آن تا تونل راه آب آن سوي 
خيابان هم مي رود، تونلي كثيف و تاريك كه واكنش هاي 

بازيگر در آن فوق العاده است، چطور به اين صحنه رسيديد؟
هميشه دنبال چيزهايي هستم كه در ديگر فيلم ها نمي بينيم. 
اين هم صحنه يي است كه در ديگر فيلم ها به چشم نمي خورد. 
براي پيدا كردن بازيگر اين نقش با خيلي ها مصاحبه كردم. دنبال 
زن زيبايي مي گشتم كه دندان مصنوعي داشته باشد و حاضر باشد 
آن را در فيلم دربياورد. اصال فكر نمي كردم همچنين آدمي پيدا 
شود. ولي خب آنجال لوييز پيدا شد. زمان فيلمبرداري به او گفتم 
به خاطر داشته باش شخصيتي كه نقش او را بازي مي كني براي 

خريدن اين دندان مصنوعي چه بدبختي هايي كشيده؛ دزدي كرده، 
دروغ گفته و زندگي اش را به خطر انداخته است. براي همين 
وقتي دندان مصنوعي تو داخل فاضالب مي افتد بايد در نگاهت 
ترس و ناراحتي آن اتفاق ديده شود. او خيلي خوب اين نكته را 
فهميده بود كه تمام زيبايي اش به همان دندان ها بستگي دارد. براي 

همين بازي كامال متقاعد  كننده يي ارائه داد. 
 به نظر مي رسد با بازيگران آماتور و غيرحرفه يي خيلي 

راحت كار مي كنيد. 
بازيگري چيزي نيست كه به كسي ياد بدهيد و من هيچ گاه 
تالش نمي كنم به كسي بازيگري ياد بدهم؛ مساله يي كامال 
غريزي است. براي من بازيگري احساس كردن است و نه اجرا 
كردن براي همين با همه بازيگران چه حرفه يي و چه غيرحرفه يي 
يك جور رفتار مي كنم. از آن دست كارگردان هايي نيستم كه به 
بازيگران دستور بدهم. همچنان كه گفتم همه چيز غريزي است. 
حتي وقتي خودشان كاري سرخود انجام مي دهند هم جلويشان 
را نمي گيرم. فقط حال و هواي صحنه و چيستي و چگونگي آن 
را برايشان توضيح مي دهم و اجازه مي دهم خودشان صحنه را 
جلو ببرند، حتي مي گذارم ديالوگ ها را هم بداهه بگويند هرچند 
كه بخش هايي از ديالوگ كه قبال روي آنها فكر شده و برايم مهم 

است را بايد حتما حفظ كنند. 
  پس روي ديالوگ ها خيلي سختگير نيستيد. 

نه واقعا؛ چون به نظرم ديالوگ بايد قابل تغيير و منعطف باشد. 
جوهر صحنه در فيلم هاي من وابستگي تام و تمامي به ديالوگ 
ندارد. سينما هنري تصويري است براي همين گاهي بايد روي 
آنچه كه مي بينيم تمركز كنيم نه آنچه كه مي شنويم. بازيگر خوب 
بازيگري است كه براي ارتباط با تماشاگر به ديالوگ نياز ندارد 
بلكه با اندامش، نگاهش و حس صورتش مي تواند آنچه كه در 

فيلم قرار است گفته شود را بيان كند. 
  حاال درباره »خدمت« حرف بزنيم. چيزي كه واقعا برايم 
جالب بود و شگفت زده ام كرد طراحي صحنه بود. تمام فيلم 
پر است از پوستر يا بيلبوردهاي نقاشي شده. انگار اين پوسترها 

صحنه هاي مختلف فيلم را تفسير مي كنند و توضيح مي دهند. 
طراحي  خاطر  همين  به  خوانده ام.  هنر  دانشگاه  در  من 
صحنه را يكي از مهم ترين قسمت هاي كار فيلمسازي مي دانم. 
با طراحي صحنه دقيق و درست مي توانيد شخصيت پردازي 
كنيد، درباره قهرمانان تان اطالعات بدهيد، قصه را پيش ببريد و 
دنيايي كه قصه در آن اتفاق مي افتد را روشن تر كنيد. وقتي دنبال 
لوكيشن مي گشتيم اتفاق جالبي افتاد. زماني كه آن سينماي قديمي 
را پيدا كرديم واقعا همانقدر كثيف و درب و داغان بود. با همه آن 
ديوارنوشته ها و پوسترهايي كه رويش چسبانده بودند. سينما در 
شهر پامپانگا بود و همه توافق كرديم كه اين بهترين مكان براي 
فيلم ما است. حتي اسم سينما هم فوق العاده بود: سينما خانواده. 
رفتيم و وقتي چند ماه بعد براي شروع فيلمبرداري برگشتيم ديديم 
صاحب ساختمان فكر كرده حاال كه قرار است از ساختمانش 
در فيلم استفاده كنيم بهتر است كل آن را دوباره رنگ بزند و تميز 
كند. از تميزي برق مي زد. هيچ چاره يي نبود جز آنكه دوباره آن 
را رنگ بزنيم تا قديمي و كثيف به نظر برسد. بعد فكر كردم اصال 
هم بد نيست حاال مي توانم خودم رنگ هر قسمت را انتخاب كنم 
يا ديوارنوشته يي روي آن بكشم. براي همين اين اتفاق فضاي 
بيشتري براي به خرج دادن خالقيت يا بازسازي جهان فيلم در 
اختيارم قرار داد. دلم مي خواست كاري كنم كه تماشاگر بتواند 
كثيف و مخروبه بودن ساختمان را كامال حس كند. رنگ ديوار را 
ببيند و به نقاشي هاي كشيده شده روي آن دقت كند. به اين ترتيب 

كل سالن سينما تبديل به شخصيتي در درون فيلم شد. 
  از اين ساختمان ها و سينماهاي مخروبه در مانيل هم زياد 
به چشم مي خورد. حتي داستان فيلم را هم مي توان به راحتي 
فرض كرد كه در مانيل اتفاق افتاده باشد. اما شما فيلم را در 
پامپانگا فيلمبرداري كرديد. از روي قصد داستان را به اين شهر 
منتقل كرديد تا در يك شهرستان كار كرده باشيد يا حضور اين 

سينماي خاص در فيلم اهميت زيادي داشت؟
قبل از هر چيز بايد بگويم »خدمت« قرار بود دومين فيلم من 

باشد و اين يعني فيلمنامه مدت ها پيش نوشته شده بود و نسخه 
اوليه فيلمنامه داستان در شهر كوياپو اتفاق مي افتاد. چون اطراف 
مانيل پر است از سالن هاي قديمي و مخروبه سينما. اما وقتي 
لوكيشن هاي مختلف را بررسي مي كرديم و براي فيلمبرداري 
تحقيق مي كرديم ديدم هيچ كدام از اين سالن ها به درد فيلم من 
نمي خورد چون هر چه كه مي گذشت اهميت سالن قديمي 
سينما برايم بيشتر مي شد. تصميم گرفتم از مانيل خارج شوم و 
شهرهاي مختلف را هم ببينم. شهرهايي مثل باتانگاس و لوگانو تا 

باالخره اين سينما را در پامپانگا پيدا كردم. 
  »خدمت« عزيمت شما به سمت ويژگي هاي سبكي سينما 
حقيقت و يك برداشتي هم هست. فضا تقريبا همان است كه 
بود. اما حركت دوربين بيشتر و كنترل شده تر است. ريتم هم 
كمي آهسته تر مي شود. نماهاي زيادي وجود دارد كه دوربين 
با يك برداشت بازيگران را كه در سينما باال و پايين مي روند 
تعقيب مي كند و هيچ كالمي هم بين آنها ردوبدل نمي شود. 
چنين صحنه يي در فيلمنامه هم وجود داشت و اگر بود دقيقا به 

همين شكل نوشته شده بود؟
نه واقعا، وقتي داشتيم براي فيلمبرداري آماده مي شديم اين 
شكل كار به ذهن من رسيد. در واقع تفسير من بود از فيلمنامه. 
خيلي از صحنه ها در فيلمنامه وجود ندارند و من فقط تفسير 
خودم از آن صحنه را مي گيرم و اجرا مي كنم. درست مثل يك 

استعاره. 
 »خدمت« از خيلي جهات اداي ديني است به روزگاري 
كه ديگر انگار دورانش به سر آمده است؛ دوراني كه مردم به 
سينماي واقعي مي رفتند و فيلم هاي واقعي مي ديدند و اوضاع 
مثل امروز نبود كه همه سينماها داخل فروشگاه هاي بزرگ 

ساخته شده باشند. 
بله، ستايشي بود از يك دوران طاليي. درست به همين خاطر 
آن ساختمان قديمي رو به ويراني نمادي بود از اتفاقي كه امروز در 
حال روي دادن است. سالن سينماي مستقل ديگر وجود ندارد 
و هرچه هست فروشگاه هاي بزرگي است با سالن هاي چند 

منظوره. ديگر به راحتي مي توانيد فيلمي را دانلود كنيد و در خانه 
تماشا كنيد. رسم و رسومات سينما رفتن ديگر نابود شده است. 

  وقتي نقدهاي مطبوعاتي غربي را مي خواندم تقريبا همه 
به اين نكته اشاره كرده بودند كه چقدر آلودگي صوتي 
در خيابان ها زياد است. از آنجا كه 95 درصد فيلم هم فاقد 
ديالوگ است تحمل شنيدن اين همه سروصدا هنگام تماشاي 
فيلم كاري دشوار به نظر مي رسد. آيا عمدا دست به اين كار 

زديد و اگر پاسخ مثبت است انگيزه شما چه بوده؟
اوال اينكه اين مساله كامال طبيعي است چرا كه سالن سينما 
در كنار يك خيابان بسيار شلوغ و پرترافيك واقع شده بود. 
ثانيا چون موسيقي متن خيلي محدودي داشتيم، سرو صداي 
خيابان به بخشي از حاشيه صوتي فيلم بدل شد. در آخر از آنجا 
كه تقريبا تمام فيلم در داخل سالن مي گذرد نياز داشتيم با صداي 
جهان بيرون اين حس گرفتار شدن در يك جاي بسته و خفه را 
برجسته تر كنيم. مي خواستم تماشاگر حس كند كه اين فيلم در 
شهر ساخته شده و حاال اين تضاد بعد جديدي به فيلم اضافه 

مي كرد. 
  با حرف تان موافق هستم. در واقع من قضيه را اينگونه ديدم 
كه جهان بيرون كار خودش را ادامه مي دهد، اما اين آدم ها مثل 
قهرمانان يك فيلم سينمايي در دنياي فيلم گرفتار شده اند و به 

جهان بيرون هيچ اعتنايي ندارند. 
گويا اصال آگاه نيستند كه دنياي ديگري هم وجود دارد يا 
برايشان مهم نيست. در داخل اين سالن سينما زمان متوقف 

مي شود. 
   فكر مي كنم فيلم »اعدام پي« تصويري ترين فيلم شماست. 
از آن فيلم  هايي است كه اگر كال باند صدا را هم ببنديد هيچ 
چيز از دست نمي رود و كامال مي شود از قضايا سردرآورد. 

چگونه به اين روش رسيديد؟
برايم بسيار جالب است كه اين را مي گوييد چون خودم هم 
موقع تدوين باند صدا را كامال مي بندم. البته هنگام تدوين همه 

فيلم هايم اين كار را انجام مي دهم تا ببينم آيا بدون صدا هم فيلم 
معنا دارد يا خير. همچنان كه قبال هم اشاره كرديد فيلم هاي من 
خيلي كم ديالوگ هستند و اجازه بداهه پردازي زيادي به بازيگرانم 
مي دهم. در درجه اول سينما يك هنر تصويري است، پس به 
عنوان يك كارگردان بايد بدانيم چگونه قصه را با تصاوير تعريف 
كنيم. فيلم در اصل داستان شخصيتي بود كه كوكو مارتين نقشش 
را بازي مي كرد. مردي كه درس مي خواند تا پليس شود و حاال همه 
ترس ها و نگراني هايش بايد به خود شكل تصويري مي گرفتند. 
چون نمي توانست با هيچ كس درباره اين ترس ها حرف بزند. 
براي همين گير افتاده بود، در فيلمنامه خيلي راحت نوشته شده بود 
او عصبي است، او نگران است، او ترسيده است و... اما چطور بايد 
اينها را به زبان سينما ترجمه كنيم؟ براي همين به اين نتيجه رسيم 

كه تنها چاره اش نگاه كردن به صورت كوكو است. 
  تغيير شخصيت كوكو در فيلم برايم بسيار جالب بود. در 
ابتداي فيلم پسر جوان و بي تجربه و حتي بي گناهي است كه 
فقط درس مي خواند، اما در پايان فيلم تبديل به آدمي مي شود 
كه در زشت ترين خالف ها دست دارد. تازه از اينها گذشته اين 
خالف ها توسط يك افسر عاليرتبه پليس انجام مي شود. پس 

مي شود آينده شغلي او را هم حدس زد. 
جزييات زيادي در فيلم قرار دادم تا اين حس پيشرفت در 
تماشاگر به وجود بيايد. حرف هاي پليس جوان و همخانه اش 
نشان مي دهد آنها مشكل مالي دارند. بعد انعام گارسون را مي دزدد 

و همين قضايا دايما ابعاد بزرگ تري پيدا مي كند. 
  با اين فيلم شما تبديل به نخستين كارگردان فيليپيني شديد 
كه توانسته است جايزه بهترين كارگردان را از جشنواره كن 
بگيرد. وقتي نام شما را در مراسم اختتاميه خواندند چه حسي 

داشتيد؟
همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد. وقتي به آن روز فكر مي كنم 
چيز زيادي به خاطر نمي آورم و هنوز باور نمي كنم كه اين اتفاق 
افتاده است. همه دست مي زدند، نور فالش ها كورم مي كرد و 

اصال يادم رفت روي صحنه چه مي خواستم بگويم. 
  مي دانم كه تارانتيو همان سال كه در رشته كارگرداني نامزد 
دريافت جايزه بود، براي شما نامه يي نوشت و گفت طرفدار 

پروپا قرص آثار شماست. 
بله، اين نامه هنوز اينجاست )با دست به نامه يي قاب شده و 
آويخته از ديوار دفترش اشاره مي كند( گفت فيلم من را دوست 

داشته و من كارگردان شجاعي هستم كه اين طور فيلم مي سازم. 
  و بعد فيلم »مادربزرگ« )لوال( را ساختيد. چه چيزي در 

داستان برايتان جالب بود؟
نسخه اوليه فيلمنامه را سال 200۷ خواندم. آن موقع نتوانستم 
تهيه كننده يي پيدا كنم كه عالقه داشته باشد روي اين پروژه 
سرمايه گذاري كند. حتي كار به اينجا رسيد كه به نويسنده بگويم 
خودم فيلم را توليد خواهم كرد. آنچه برايم در فيلمنامه جذاب 
بود، اشكاالت و خأل هاي قانوني است كه در سيستم وجود 
دارد و البته شخصيت هاي اول فيلم دو زن كهنسال بودند و 
اين چيزي نيست كه در سينماي دنيا وجود داشته باشد. وجوه 
فرهنگي فيلمنامه هم برايم جذاب بود. ما فيليپيني ها عاشق 

مادربزرگ هايمان هستيم. 
  فكر مي كنم نكته جالب فيلم اين است كه شما توانسته ايد، 
دو تن از مشهورترين ستارگان زن سينماي فيليپين را در يك 
فيلم كنار هم قرار دهيد. آنيتا ليندا كه بزرگ ترين زن سينماي 
فيليپين است و روسيتا كارپيو كه در تئاتر، ادبيات و جامعه 
دانشگاهي فيليپين از او مشهورتر نداريم. اين دو نفر با اين 
ميزان شهرت سوابق كامال متفاوتي دارند. هنگام هدايت آنان 

با مشكلي مواجه نشديد؟
نه واقعا. يادم مي آيد نقش را در همان سال 200۷ به آنيتا ليندا 
پيشنهاد كردم. فقط مي خواستم بدانم برايش جذاب است در 
اين فيلم بازي كند يا خير. گفت كه فيلمنامه را دوست دارد و 
بازي مي كند. بعد آنقدر پيدا كردن تهيه كننده طول كشيد كه فكر 
كردم كال قضيه را از ياد برده. وقتي دو سال بعد مي خواستم كار 
را شروع كنم به من گفت تمام اين مدت بي صبرانه منتظر شروع 
فيلمبرداري بوده و اين مساله من را تحت تاثير قرار داد. كوكو هم 
كارتيو را پيشنهاد كرد كه بسيار برايش عجيب بود ما او را انتخاب 
كرده ايم. چون فيلم  هاي معدودي بازي كرده بود و اصال خود را 

بازيگر نمي دانست. 
  فيلمبرداري فيلم در شلوغ ترين و دشوارترين محالت مانيل 
انجام شده است. هنگام بارش باران سيل در خيابان راه مي افتد. 

زمان فيلمبرداري با مشكلي مواجه نشديد؟
نه، بازيگران فيلم نسبت به سن شان، خيلي قوي و پرزور 
بودند، حتي شوخي سر صحنه راه افتاده بود كه آنها موجودات 
فضايي هستند و نه مهم ترين بازيگران سينماي فيليپين. حتي با 
اينكه حداقل 50 سال از همه ما عوامل و گروه فيلمسازي مسن تر 
بودند اما كامال سالم و قوي هر كاري كه مي خواستيم انجام 

مي دادند. 

گفت وگو با برليانته مندوزا  تنهاكارگردان فيليپيني برگزيده جشنواره كن
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  حامد صرافي زاده

بازيگري چيزي نيست كه به كسي ياد بدهيد و من هيچ گاه 
تالش نمي كنم به كسي بازيگري ياد بدهم؛ مساله يي 

كامال غريزي است. براي من بازيگري احساس كردن است و نه 
اجرا كردن براي همين با همه بازيگران چه حرفه يي و چه 

غيرحرفه يي يك جور رفتار مي كنم. از آن دست كارگردان هايي 
نيستم كه به بازيگران دستور بدهم. همچنان كه گفتم 

همه چيز غريزي است. حتي وقتي خودشان كاري 
سرخود انجام مي دهند هم جلويشان را نمي گيرم

  ترجمه: كاوه جاللي  برليانته مندوزا را همه چهره يي تازه نفس مي شناسند، كسي كه يك تنه قرار است نماينده 
سينماي مهجور و كمتر شناخته شده فيليپين باشد. اما او چندان هم تازه كار نيست. از نيمه دهه 80 ميالدي كار 
فيلمسازي را آغاز كرد و تازه در سال هاي اوليه قرن بيست و يكم بود كه همه ناگهان او را كشف كردند. تا سال 2007 
جايزه بهترين كارگرداني را از جشنواره كن تصاحب كرد. مندوزا شاخص ترين چهره فيلمسازي مستقل فيليپين است 

كسي كه سبك شخصي خود را بنا كرده و هميشه سراغ موضوعاتي مي رود كه هنوز بكر و ناديده باقي مانده اند. او 
به تازگي آخرين ساخته اش با عنوان »گروگان« را با الهام از وقايع تاريخي و واقعي كشورش به پايان رسانده است. 
مندوزا در ايران هم شناخته شده است. فيلم لوال )يا مادربزرگ ها( در جشنواره فيلم فجر هم به نمايش درآمد و اتفاقا 

ايران را دست خالي ترك نكرد  زيرا خود كارگردان به ايران نيامده بود. 

رسد و 
هاي دوربين روي دست تنش و حس صحنه را افزايش 
اند. 

اول از همه اين را بگويم كه من با صحنه دعواي خياباني در 
رسند. با همان 
فهميد كه طراحي شده و جعلي است. من خودم كلي 
ها 
كردم كه اين 
دعوا تا آنجا كه امكان دارد واقعي باشد بدون اينكه به بازيگران 

بازيگري چيزي نيست كه به كسي ياد بدهيد و من هيچ
تالش نميكنم به كسي بازيگري ياد بدهم؛ مساله

كامال غريزي است. براي من بازيگري احساس كردن است و نه 
اجرا كردن براي همين با همه بازيگران چه حرفه

غيرحرفهيي يك جور رفتار مي
نيستم كه به بازيگران دستور بدهم. همچنان كه گفتم 

همهچيز غريزي است. حتي وقتي خودشان كاري 
سرخود انجام مي




