
25
43

ره 
شما

م  
ده

ل 
 سا

 20
12

بر 
وام

1 ن
3 

 14
33

جه 
الح

ذي 
 28

  1
39

ن 1
 آبا

23
ه  
شنب

سه

دريچهگزارش

گزارشاختصاصيازپنجاهو
ششميندورهجشنوارهلندن-۵

و  طراوت  فقدان   و  بي  سرانجامي  قصه 
دوره  اين  در  انگلستان  سينماي  شور انگيزي 
جشنواره تنها مساله بحث برانگيز تازه وارد ها نبود. 
بخش نگران كننده ماجرا و جايي كه به قول معروف 
پكرش  حسابي  مي خورد،  تماشاگر  ذوق  توي 
ابدا برآورده  انتظار و توقعش اصال و  مي كند و 
نمي شود بيشتر به آثار حرفه يي تر ها برمي گشت. 
فيلم اختتاميه جشنواره »آرزوهاي بزرگ« ساخته 
عرصه  در  ساله   ۴۵ كارنامه يي  با  نيوول  مايك 
اين  تلويزيون و سينما )كه ساخته هاي معروف 
چند  ساله اش شامل آثاري هاليوودي است از جمله 
»شاهزاده ايراني: شن هاي زمان« و »هري پاتر و جام 
آتش« يا فيلمي چون »عشق سال هاي وبا«( از اثري 
سفارشي و -در باطنش- بي دليل فراتر نمي رود. 
فيلمي با استعداد هاي تلف شده چون رالف فاينس 
هضمي  غيرقابل  انتخاب  يا  »مگويچ«  نقش  در 
هبيشام«  »خانوم  نقش  در  كارتر  هلنابانهم  چون 
كه انگاري فقط به خاطر جشنواره و اختتاميه آن و 
پيوند دستوري  و تحميلي اش با 200 سالگي چارلز 
ديكنز ساخته شده است. با سرمايه يي كه خرج 
به چرايي شكل گيري  پاسخ  فيلم شده،  ساخت 
اجراي  نه  و  است  جديدي   تفسير  نه  كه  اثري 
چشمگير و متفاوتي دارد )كاري مثال جو رايت در 
اقتباس موفق و تازه اش از اثر كالسيكي همچون 
»آنا كارنينا«ي تولستوي در همين سال انجام داد( 
تنها با پاسخي كليشه يي چون رفع مسووليت و 
وظيفه آن هم در سايه نوعي اداي دين و احترامي نه 
چندان خود جوش به همين جو و انتظار عمومي/
سازماني در مراسم 200  سالگي نويسنده اثر، قابل 

فهم مي شود. 
اگر براي ساخت و نمايش »آرزوهاي بزرگ« 
حداقل بهانه يي وجود داشت، براي توليد فيلمي 
و  دليل  هيچ  ديگر  مورفي(  )نيك  »خون«  چون 
توجيهي وجود ندارد. كارگردان فيلم كه سال گذشته 
با فيلم ناموفق ديگري در گونه فيلم هاي وحشت 
با  نام »بيداري« در جشنواره حاضر بود، امسال در 
درباره  بي  رمق  بي اندازه  اثري  با  »هيجان«  بخش 
موضوع تكراري پليس خطا كار و وجدان و اخالق و 
از همين حرف هاي دهان پركن كه هيچ نكته خاصي 
هم پشتش نيست در نهايت به تركيبي مي رسد كه 
نه تنها سرگرم كننده نيست بلكه در قصه گويي اش 
به شدت الكن است. مدام در طول تماشاي فيلم 
حس مي كردم اساسا با يك قسمت از يك مجموعه 
تلويزيوني پليسي طرفم و وقتي در تيتراژ پاياني بعد 
از كلي مشقت و تلف شدن وقت معلوم شد كه اتفاقا 
بر اساس يك مجموعه تلويزيوني ساخته شده است 
بيشتر از آنكه از صحت تشخيصم خوشحال باشم 
براي سرمايه بربادرفته افسوس مي خوردم آن هم 
در زمانه يي كه برخي از مجموعه هاي تلويزيوني 
پرطرفدار اين روزها همچون »مردگان متحرك« با 
مضاميني چون اخالق گرايي و وجدان در اجرا و 
فضاسازي با به كارگرفتن ذهن و انديشه و احساس 
تماشاگر و پرسش برانگيزي شان صد برابر فيلم هاي 
متفاوت نمايي  سرگرم كنندگي،  مدعي  سينمايي 
و  هيجان انگيزند  هم  و  هستند  دغدغه مندي  و 
)چه  سينما  بر  تلويزيون  غلبه  بحث برانگيز.  هم 
به لحاظ كوچكي ايده، چه به لحاظ اجرا و چه به 
ساخته  جديدترين  در  متاسفانه  مضمون(  لحاظ 
مايكل وينترباتوم هم قابل مشاهده بود. وينترباتوم 
كه يگانه عنصر مشترك همه فيلم هاي موفق و قابل 
توجه )اما نه اتفاق  يا پديده هايي بزرگ، ويژه يا 
ماندگار و ميخكوب كننده( كه در تمام اين سال ها 
نوعي تجربه گرايي  ژانر هاي مختلف ساخته،  در 
قابل ستايش و منحصر به فرد و محدود نشدن به 
يك جريان يا مضمون يا يك شيوه بصري نمايش 
و قصه گويي است، اين بار نيز البته دست به تجربه يي 
بلندپروازانه زده است. »هر روز« كه در طول چند 
زنداني  درباره مردي   سال مختلف ساخته شده، 
است كه زن و بچه هايش هر چندوقت يك بار به 
مالقات او مي روند. ايده  جاه طلبانه و نقد ستايش آميز 
را  شده  ايجاد  توقع  اما  روزنامه  گاردين  منتقد 
برآورده نكرد. به سنت چند تجربه ديگر وينترباتوم 
)»آدم هاي خوشگذران«، »جنوا«، »دل پرصالبت« 
و...( دوربين ويدئوي گزارشگر و پرجنب و جوش 
و تركيب اين حس مستند نمايي با بازيگران حرفه يي 
و قطع هاي سريع و پالن هاي كوتاه، ضرباهنگ اثر 
آن را از مالل انگيزي مي رهاند اما در انتها جدا از خود 
تجربه  ساخته شدنش و لحظاتي از بازي هاي بچه ها 
هيچ حرف و حس تازه يي از دل اين تكرار زندگي 
متاسفانه  فيلم  نمي شود.  تماشاگر  عايد  روزمره 
درون اين تجربه  گري در جايي مي ماند كه فيلمي 
گوندري(  )ميشل  من«  و  »ما  همچون  امريكايي 
از آن با موفقيت عبور مي كند. پيشتر از اين هم در 
كه  بودم  كرده  اشاره  گزارش  ابتدايي  بخش هاي 
ميشل گوندري با طراحي ساختاري هوشمندانه در 
فيلمي كه ساخت و توليد كم خرجش به نظر دشوار 
مي رسد، در يك اتوبوس و با ۱0 شخصيت اصلي 
و در يك سفر ۹0 دقيقه يي درون شهري از خالل 
و  ابتدايي  ديوانه وار  و  ضربدري  گفت وگو هاي 
آرام آرام معرفي تك تك شخصيت هايش در انتهاي 
اثر همزمان با آرامش انتهايي كه در نقطه مقابل آغاز 
انفجاري اش قرار مي گيرد، تماشاگرش را هم به 
خوبي به شخصيت ها نزديك مي كند، هم گزارشي 
از فرهنگ و خرده فرهنگ  جاري در آن فضا و منطقه 
مي دهد؛ هم بازيگوش است، هم پويا و هم شما را با 
تجربه يي جديد و غرق شدن در آن مشعوف مي كند. 
مشكل اثر وينترباتوم فقدان جذابيت موقعيت و 
شخصيت ها و عدم ارائه تفسيري جديد از روابط 
آنهاست و بسنده كردن به نگاهي گزارش گونه تام 
واقعيتش  تلويزيون  غلبه  اينكه مي گويم  تمام.  و 
از  لندن  اينجاست كه دو سال قبل در جشنواره 
وينترباتوم فيلمي به نام »سفر« به نمايش درآمد كه 
مدتي بعد متوجه شدم فيلم از دل يك مجموعه 
تلويزيوني موفق با همين نام درآمده بود كه بعدتر 
نمايش داده شد. اين بار نيز بخش تعجب برانگيز 
ماجرا اين بود كه شبكه چهار بريتانيا پيش از نمايش 
عمومي فيلم در جشنواره، نماهايي از »هر روز« را 
در كنار تصاوير بقيه برنامه ها و مجموعه هاي فصل 
پاييز نمايش داد كه به نوعي بر تلويزيوني بودن پروژه 

صحه مي گذاشت. 

سينماي جهان
»ژانگييمو«61سالهشد

ايس�نا| سه ش��نبه بيس��ت و س��وم آبان م��اه 
ش��صت ويكمين س��الروز تولد »ژان��گ ييمو«، 
كارگ��ردان صاحب نام س��ينماي آس��يا و جهان 

است.  
 »ژانگ ييمو«، متول��د چهاردهم نوامبر ۱۹۵0، 
كارگ��ردان، تهيه كننده، بازيگ��ر و فيلمنامه نويس 
سرش��ناس چيني اس��ت كه متعلق به نسل  پنجم 

فيلمسازان سينماي چين است.  
 »ييم��و« در دوران انق��الب فرهنگ��ي چين، 
درس و مدرس��ه را ره��ا ك��رد و ابتدا ب��ه عنوان 
كارگر مزرعه و س��پس در يك كارخانه نس��اجي 
 به كار مشغول شد، هرچند به صورت شخصي به 

نقاشي و فيلمبرداري آماتور مي پرداخت.  
با بازگش��ايي آكادمي فيلم پك��ن، ژانگ ييمو 
28 ساله به علت محدوديت سني قادر به حضور 
در آنجا نش��د، اما ب��ا پيگيري ها و درخواس��ت 
 از وزارت فرهن��گ چي��ن توانس��ت در رش��ته  

فيلمبرداري به عضويت آكادمي درآيد.  
وي درحالي در سال ۱۹82 فارغ التحصيل شد 
كه كالس او فيلمس��ازان سرشناس��ي چون »چن 

كايگه« را به سينماي چين معرفي كرد.  
ژانگ ييم��و ابتدا به عنوان دس��تيار كارگردان 
وارد دنياي س��ينما شد و با اس��تعداد هايي كه در 
او كشف ش��د، اين فرصت را يافت كه  به عنوان 
مدير فيلمبردار در فيلم »زمين زرد« چن كايگه در 
سال ۱۹8۴ حضور داشته باش��د؛ فيلمي كه از آن 
به عنوان اولين فيلم  كارگردانان نس��ل پنجم چين 

ياد مي شود.  
ييمو اولي��ن تجرب��ه  كارگرداني خ��ود را در 
س��ال ۱۹87 با فيلم »ذرت س��رخ« به دست آورد 
كه سخت مورد استقبال منتقدان قرار گرفت.  اين 
فيلم موفق به كسب خرس طالي جشنواره  برلين 
ش��د و ش��هرت جهاني براي اين فيلمساز چيني 

به همراه آورد.  
دو س��ال بعد او فيلم »ج��و دو« را كارگرداني 
كرد ك��ه نام��زد نخل ط��الي جش��نواره  كن بود 
و اولين فيلم س��ينماي چين نام گرف��ت كه نامزد 

 جايزه  اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي شد.  
پ��س از موفقي��ت اين فيل��م، نوبت ب��ه فيلم 
تحس��ين برانگيز »فانوس قرمز را بيفروز« رس��يد 
ك��ه واقعي��ات ي��ك زندگ��ي ثروتمندان��ه را به 
 تصوير كش��يده است. س��ينماي چين با اين فيلم 
براي دومين بار نامزد جايزه  اس��كار بهترين فيلم 

غيرانگليسي شد.  
ژان��گ ييم��و در س��ال ۱۹۹2 فيلم »داس��تان 
كي��و ج��و« را س��اخت ك��ه داس��تان آن درباره  
زن كش��اورزي اس��ت كه براي احق��اق حقوق 
همسرش  كه توس��ط 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 اي��ن كارگردان نامدار »زيس��تن« 
بود كه در اين اثر حماس��ي معض��الت اجتماعي 
مردم چين و سياس��ت هاي دولت اين كشور را  به 
تصوير كشيده اس��ت. اين فيلم كه از سوي دولت 
چين ممنوع شده بود، در جشنواره  كن به نمايش 
درآمد و موف��ق به كس��ب جايزه   ب��زرگ هيات 

داوران و بهترين بازيگر زن شد.  
فيلم »نه يكي كمتر« اث��ر بعدي ژانگ ييمو بود 
كه در سال ۱۹۹۹ جايزه  ش��يرطالي ونيز را براي 

دومين بار براي وي به همراه آورد.  
در اواخر دهه  اول س��ده  بيس��تم، ژانگ ييمو 
فيلم »به س��وي خانه« را در س��ال ۱۹۹۹ ساخت 
كه جايزه  خرس نقره يي و كليس��اي جهاني را  از 

جشنواره  برلين كسب كرد.  
فيل��م بعدي ييم��و »قهرمان« بود كه در س��ال 
2002 با حضور ستارگان س��ينماي آسيا ازجمله 
»جت لي« س��اخته ش��د. اين فيلم در  سينماهاي 
امريكا به فروش قابل توجهي دس��ت يافت و از 
نامزد هاي جايزه  اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي 
ب��ود و در جش��نواره  برلي��ن  جاي��زه  بهترين اثر 

هنرمندانه را كسب كرد.  
فيل��م   200۴ س��ال  در  ييم��و  ژان��گ 
تحسين برانگيز »خانه خنجرهاي پران« را ساخت 
كه مورد اس��تقبال منتقدان ق��رار گرفت. آخرين 
فيلم  ييمو »نفري��ن گل طاليي« بود كه در س��ال 

2006 ساخته شد.  
از ديگ��ر افتخ��ارات س��ينمايي ژان��گ ييمو 
مي ت��وان ب��ه يك عم��ر دس��تاورد س��ينمايي از 
جواي��ز فيلم آس��يايي، دو جاي��زه  بافت��ا بهترين 
فيل��م  غيرانگليس��ي، بهترين فيلم غيرانگليس��ي 
جوايز ديوي��د دوناتل��و ايتاليا، س��يمرغ بلورين 
جشنواره  فيلم فجر در بخش بين الملل )200۱(، 
 جايزه  منتخب تماش��اگران جش��نواره  ساندنس 
و س��ائوپائولو و خوش��ه طالي��ي بهتري��ن فيلم 
جشنواره  وايادوليد اسپانيا اشاره كرد.  جديدترين 
فيلم ييمو »زي��ر درختان هاتورن« اس��ت كه دهه  
70 و عصر انق��الب فرهنگي چي��ن را به تصوير 
كش��يده اس��ت. اين فيلم در  جش��نواره بوسان با 
استقبال بي نظير اهالي سينما مواجه شد، به طوري 
كه بليت ه��اي س��انس نمايش اين فيل��م تنها در 
مدت ۱8 دقيقه به طور  كامل در اينترنت به فروش 
رسيد.  وي پيش از اين فيلم كمدي پرتعليق »يك 
زن، ي��ك تفنگ و مغ��ازه سوزن فروش��ي« را در 
جشنواره  برلين اكران كرد. اين فيلم كه  بازسازي 
جدي��دي از اولين س��اخته ب��رادران كوئن يعني 
»خون ساده« است، با اس��تقبال گرم تماشاگران و 

منتقدان در برليناله همراه شد.  
ژانگ ييمو س��ال گذش��ته به پ��اس يك عمر 
دستاورد س��ينمايي و كمك به پيشرفت و توسعه 
سينماي جهان دكتراي افتخاري دانشگاه  بوستون 
امريكا را دريافت كرد. اين كارگردان سرشناس با 
جديدترين س��اخته اش با نام »گل هاي جنگ« كه 
»كريس��تين بيل« در آن  بازي كرده است، نماينده 

سينماي چين در جوايز اسكار 20۱2 بود.  

در يك��ي از ديالوگ ه��اي فيلم »هول��ي موتورز« 
ساخته لئو كاراكس دو شخصيت قديمي فيلم هاي 
گذش��ته اش يكديگر را دوباره مالق��ات مي كنند. 
يكي از آنها به ديگ��ري مي گويد: »ما فقط 20 دقيقه 
وقت داريم تا فاصله 20 ساله را پر كنيم.« كاراكس 
را هم فيلمسازي گمش��ده در زمان مي دانند. خود 
مي گويد: »من در طول 30 سال شايد در حدود 10 
يا 12 ساعت فيلم ساخته باش��م.« البته اين واقعيت 
تلخ را هم روكش ش��يرين كالمي پنه��ان نمي كند: 
» من يك كارگردان يا فيلمساز واقعي نيستم، تعداد 
فيلم هاي��م واقعا كم هس��تند هر وق��ت كارگرداني 
مي كنم نمي دان��م اين فيلم اولم اس��ت يا تازه ترين 

فيلمم«. 
كاراك��س در س��ال 1984 نخس��تين فيلم��ش را 
كارگردان��ي ك��رد و تا پي��ش از »هول��ي موتورز« 
آخري��ن فيلم��ش »پوال ايك��س« به تاري��خ 1999 

بازمي گردد. 
تازه تري��ن فيل��م كاراكس ك��ه مي گوين��د فيلمي 
به راس��تي بديع، خ��الق و هوش رباس��ت ابتدا در 
جش��نواره كن اكران ش��د و نظر همه منتقدان را به 

خود جل��ب ك��رد و اكنون به 
اكران عمومي درآمده اس��ت. 
كاراك��س در گفت وگوي زير 
برخي از وجوه فيلم را بيش��تر 

توضيح مي دهد.

ك��ه  خوان��ده ام  جاي��ي 
قس��مت هاي مختل��ف فيل��م 
»هول��ي موت��ورز« برگرفته از 
فيلمنامه ه��اي مختلفي اس��ت 
كه شما نوشته ايد و هيچ وقت 
نساخته ايد. اين حرف درست 

است؟
در واقع تنها ي��ك بخش آن 
اين گونه بود. اپي��زود آقاي بد، 

همان شخصيت سبزرنگ. 
 اي��ن ش��خصيت از دل فيلم 
چند قس��متي توكيو كه ش��ما 
همراه با ميش��ل گون��دري و 
بونگ ج��ون هو س��اخته ايد، 

بيرون آمد؟
توكي��و  از  بع��د  بل��ه، 
مي خواس��تم فيلم بلندي بسازم 

به نام »س��اخت امري��كا«، صحنه افتتاحي��ه آن كه در 
همين محله سوس��وي نيويورك مي گذشت و دنيس 
لوان از داخل راه آب فاضالب بي��رون مي آمد را براي 
فيلم »هولي موتورز« اس��تفاده ك��ردم. اين تنها صحنه 

افتتاحيه آن فيلم بود و از قبل نوشته شده بود. 
 مراح��ل نوش��تن فيلمي مث��ل »هول��ي موتورز« 
چگونه بود؟ همه اپيزودها را پش��ت هم و دنباله دار 

نوشتيد؟
اصال نمي توانم از لغت نوشته ش��دن استفاده كنم 
زيرا اصال نوش��تني در كار نبود. كل فيلم بسيار سريع 
به ذهنم رس��يد. برنامه هاي زيادي براي فيلمس��ازي 
داشتم كه هيچ كدام به ثمر نرس��يد، احتماال از برخي 
آنها خبر داريد. فيلم هايي كه قرار بود اينجا در امريكا 
يا لندن يا مس��كو بسازم. در 20 س��ال گذشته من تنها 

يك فيلم بلند داستاني ساخته ام. 
چند س��ال پيش مجبور ش��دم فيلم��ي را كه قرار 
بود در لندن بسازم رها كنم و خش��م من از اين بابت 

غيرقابل تصور بود. 
در عرض دو هفته كل ساختار فيلم در ذهنم شكل 
گرفته ب��ود. هيچ گاه اينقدر س��ريع پي��ش نرفته بودم 
و هميش��ه هنگام آماده كردن يك فيلم بس��يار كند و 
آهس��ته جلو مي رفتم. مدت ها بود كه سعي مي كردم 

خارج از فرانسه فيلم بسازم. 
مي خواستم فرانس��ه را ترك كنم و بعد فكر كردم 
از آنجا كه ق��ادر به اين كار نيس��تم پس س��ريع ترين 
راه س��اختن فيلم فيلمبرداري در پاريس و كار كردن 
با دنيس لوان اس��ت، زيرا خيلي خ��وب همديگر را 
مي شناس��يم و به خاطر همين ش��ناخت، كار بس��يار 

سريع پيش خواهد رفت.
 براي فيلمب��رداري هم دقيقا هم��ان راهي را رفتم 
كه س��ر فيلم توكيو پي��ش گرفته ب��ودم، يعني بودجه 
بس��يار كم، فيلمبرداري با دوربين ديجيتال، جلسات 
فيلمبرداري كم و بس��يار تند و پرشتاب و عدم تحمل 

هرگونه تاخير يا  بي نظمي.
 به چه دليل آن فيلم هايي كه از آن صحبت كرديد 
به سرانجام نمي رسيدند؟ مش��كالت مالي يا اينكه 

خود شما از ساختن آنها انصراف مي داديد؟
خب پيدا كردن پول و س��رمايه ب��راي من هيچ گاه 
كار ساده و بي دردسري نبوده اس��ت. اما نمي خواهم 

اين قضيه را دليل اصلي فيلم نساختنم بدانم.
 دليل اصل��ي مردم هس��تند. مي دانيد وقتي ش��ما 
يك  دالر داريد و ي��ك تهيه كننده بد، يعني ش��ما ۱0 

س��نت بيش��تر نداريد. اما وقتي يك دالر داريد و يك 
تهيه كننده خ��وب، آن وق��ت يك دالر و ۱0 س��نت 
پول داريد. تهيه كننده هميش��گي من كه 20 س��ال با 
او همكاري مي كردم، آلبرت پريوس��ت، همين چند 
وقت پيش در فرانس��ه از دنيا رفت. هرگز چنين آدمي 
يا كسي كه هم عرض و هم اندازه او باشد در خارج از 
فرانسه پيدا نكردم؛ كسي كه بتوانم به او اعتماد كنم و 
به خودم بگويم اين آدمي اس��ت كه مي تواند فيلم من 

را جمع و جور كند. 
مشكل ديگر بازيگران هس��تند. وقتي مي خواستم 
آن فيلم ها را بس��ازم به كس خاصي به عنوان بازيگر 
فكر نكرده بودم و پي��دا كردن بازيگر مناس��ب براي 
نقش زمان زي��ادي از من مي گرفت. وقتي كس��ي را 
پيدا مي كردم- بازيگ��ر زن يا بازيگر م��رد- و با آنان 
مالقات مي كردم اگر آنها از من خوش شان نمي آمد يا 
من اش��تباه كرده بودم و آنها به درد نقش نمي خوردند 
يا اصال زمان شان اجازه نمي داد در فيلم من بازي كنند 
ديگر فرصتي براي امتحان كردن بازيگر ديگري باقي 

نمي ماند.
 سر فيلم »عش��اق روي پل« حادثه يي پيش آمد و 
ش��ركت بيمه به ما اع��الم كرد 
فيلم تازه ش��روع ش��ده و هيچ 
پولي ديگر در بس��اط نيس��ت، 
چاره ي��ي نداري��م ج��ز اينكه 
هنرپيش��ه هاي اصلي را عوض 
كنيم و اين قضيه مطلقا براي من 
امكان پذي��ر و قابل قب��ول نبود. 
شايد كارگردانان ديگر انعطاف 
بيش��تري نش��ان دهن��د. براي 
آنه��ا مهم نيس��ت ك��ه انتخاب 
اول ش��ان بگويد نه و بعد بروند 
س��راغ انتخاب هاي دوم و سوم 
و چهارم ش��ان. اما پي��دا كردن 
هنرپيشه درس��ت براي من كار 
بسيار دش��واري اس��ت كه اگر 
به ه��ر دلي��ل ام��كان همكاري 
حاصل نش��ود كل فيل��م را رها 

مي كنم. 
 در حرف هايت��ان ب��ه ش��هر 
پاري��س اش��اره كردي��د. در 
صورت امكان كم��ي درباره 
رابط��ه فيل��م با ش��هر پاريس 
ح��رف بزني��د. منظ��ورم اين 
اس��ت كه اين ش��هر  جايي اس��ت كه ش��ما در آن 
فيلمبرداري كرده ايد اما مق��دار زيادي اضافات و 
پيوستگي ها و وابس��تگي ها هم در آن وجود دارند. 
اين شرايط خاص ش��هر پاريس اينقدر برايتان مهم 
بود يا فيلم در هر ش��هر ديگر هم مي توانست اتفاق 

بيفتد؟
اگ��ر بخواهيم درب��اره تولي��د فيلم ح��رف بزنيم 
احتماال پاسخ شما منفي اس��ت. در فرانسه فيلم بسيار 
س��ريع ش��كل نهايي خود را پيدا مي كند و بعد فراهم 
كردن سرمايه يك س��ال طول مي كشد اما در خارج از 
فرانس��ه پيدا كردن تهيه كننده تقريبا غيرممكن است. 
فرانسه هنوز بهترين جا براي فيلم ساختن است. زيرا 
براي س��ينما خوب خرج مي كنند. قطعا اينجا مشكل 
داشتم كه مي خواس��تم خارج از فرانس��ه فيلم خودم 
را بسازم، در كشورم ش��هرت خوبي ندارم. از دست 
همه آنها خسته ش��ده ام و آنها هم از دست من خسته 

شده اند. 
بعد ناگهان وقتي داش��تم دنبال لوكيشني مي گشتم 
انگار پاريس را دوباره از نو كش��ف كردم. پس پاسخ 
آخر شما مي شود بله، امكان داش��ت فيلم در هر شهر 
بزرگ ديگري هم اتفاق بيفتد اما مشكل اين است كه 
در هر ش��هر بزرگ ديگري نمي تواني��د دنيس لوان يا 

بازيگري مثل او را پيدا كنيد.

 مشخص اس��ت كه فيلم دغدغه گذش��ته و حال 
سينما را دارد. آيا فكر مي كنيد ارزش هاي سينمايي 
قرن گذشته به سينماي قرن بيست و يكم هم منتقل 
خواهد ش��د و اين زنجيره به همين شكل ادامه پيدا 
خواهد كرد ي��ا نه اين تداوم و تسلس��ل شكس��ته 
خواهد ش��د و ع��ادات س��ينمايي تماش��اگران و 
تكنولوژي هاي نوين مفاهيم و ارزش هاي سينمايي 

را تغيير خواهند داد؟
هم اكن��ون هم اين تغيي��رات و گسس��ت ها اتفاق 
افتاده ان��د. فك��ر مي كنم همه نس��ل ها اي��ن تغييرات 
را تجربه و حس كرده ان��د. اما اين بار اي��ن تغييرات 
سينمايي- نه فقط در س��ينما بلكه در همه چيز-بسيار 
مش��هودتر و نظرگيرتر هس��تند. تغييرات شگرفي در 
س��ينما به وجود آمده اس��ت و ما همه آنه��ا را تجربه 

كرده ايم.
 باور عميقي دارم به اينكه آنچه ما به اس��م س��ينما 
مي شناس��يم در هر دوره و در هر بره��ه دائما دوباره 
از اول خ��ود را بازتوليد مي كند. مش��كل دوباره پيدا 
كردن آن قدرت ب��دوي و اصلي سينماس��ت، همان 
قدرتي كه در نم��اي ورود قطار به ايس��تگاه راه آهن 

در فيل��م ب��رادران لومير وجود 
كار  آن  دادن  انج��ام  داش��ت. 
سخت تر و س��خت تر مي شود. 
باي��د دوب��اره آن ق��درت را- 
ك��ه ق��درت جادوي��ي اي هم 
هس��ت- كش��ف كني��د. وقتي 
صدا وارد سينما شد باز هم بايد 
اين قدرت اس��رارآميز كش��ف 
مي ش��د، در هر قدمي كه سينما 
برمي داش��ت دوباره بايد آن را 
به دست مي آورد و اين كار هم 
طبعا ام��روزه كاري ب��ه مراتب 

دشوارتر از گذشته است. 
 در كار با دوربي��ن ديجيتال 
آيا وجوه��ي از ف��رم و قالب 
وجود داشت كه مجبور باشيد 

با آن بجنگيد و مبارزه كنيد؟
هنوز هي��چ چيزم��ان براي 
فرمت ديجيت��ال آم��اده و مهيا 
نيس��ت. همه چيز را فروخته اند 
و ديگر ن��وار و س��لولوييد پيدا 
نمي كني��د و بع��د در ع��وض 
براي ديجيتال هم هن��وز آماده 

نشده اند. 
براي اكران آزمايش��ي فيلم به خيلي جاها سر زدم 
و ديدم كيفي��ت فيلم هيچ كج��ا راضي كنن��ده نبوده 
است. به نوعي مي توانيد بگوييد كه ديگر هيچ فيلمي 
را فيلمب��رداري نمي كني��م. دوربين ها ديگر ش��بيه به 
كامپيوتره��اي كوچك ش��ده اند و ديگر مس��ووليت 

مدير فيلمبرداري چه مي تواند باشد. 
با هرچه فيلمبرداري مي كني��د مي توانيد در دوران 
پ��س از توليد هر كاري كه خواس��تيد انج��ام بدهيد، 
جمع كردن همه اين ريخ��ت و پاش ها و بي نظمي ها 
زم��ان درازي مي طلبد و به اي��ن زودي ها ب��ه انجام 

نمي رسد. 
 فكر مي كن��م يك��ي از داليل موفقي��ت فيلم اين 
اس��ت كه هر چه در اي��ن مصاحب��ه مي گوييد در 
خود فيلم ه��م وجود دارد و فقط لذت بيش��تري به 
آن اضافه مي شود. انرژي و كيفيتي در فيلم حضور 
دارد كه به نوعي از خوش بيني منتهي مي شود. اين 

نظر را قبول داريد؟
بله اما موضوع س��ينما تنه��ا يكي از وج��وه فيلم 
اس��ت، اگر خوب به فيل��م دقت كني��د خودتان اين 
موضوع را درك خواهيد كرد. منظورم اين اس��ت كه 
»هولي موتورز« فيلمي درباره س��ينما يا تاثير ديجيتال 

در حال و آينده سينما نيست. 

كسي كه به تماش��اي اين فيلم خواهد رفت واقعا 
چه فيلمي خواه��د ديد؟ بر اين گمان هس��تم كه اين 
فيلم، فيلمي اس��ت درباره تجربه زندگ��ي در دوران 
حاضر يا زنده ب��ودن در اي��ن جهان، ما درب��اره اين 
جهاني كه دائما در حال تغيير اس��ت حرف مي زنيم. 
خب پ��س اين موضوع��ي غمگين كننده ي��ا تراژيك 
نيس��ت. بگذاريد جور ديگري بگويم؛ اگ��ر به اندازه 
كافي خوشحال و خوشبخت باش��يد اين دنيا درست 
ب��ه همان ان��دازه كه خن��ده دار و لذت بخش اس��ت، 
تراژيك و غمگين كننده هم هست. اما مشخصا سينما 
زبان فيلم است، س��ينما زبان همه فيلم هاي من است. 
من كه بچه يي نيس��تم كه از دنياي تبليغات تلويزيوني 
يا قصه هاي كتاب هاي مصور آمده باش��م. من سينما 
هم نخوانده ام، از ۱8 س��الگي ش��روع ك��ردم به فيلم 
ساختن و درس��ت همان موقع بود كه سينما را كشف 

كردم. 
 فيلم نگاه بس��يار ام��روزي و معاص��ري به قضيه 
هوي��ت دارد. در زندگ��ي اينترنت��ي ام��روز مردم 
درباره چگونه معرفي كردن خود با ش��كلي بسيار 
متفاوت با ديگران دقت مي كنند. ش��باهت زيادي 
در نقش هايي ك��ه دنيس لوان 
ب��ازي مي كند، چه ب��ه عنوان 
كارگ��ردان، چ��ه ب��ه عنوان 
قصه گ��و، وج��ود دارد اما در 
عين ح��ال اگر ك��س ديگري 
فيلم را ببيند ش��ايد ب��ه نتيجه 

ديگري برسد.
اين تنها دليلي اس��ت كه من 
هم ب��ا فيلم هايم به مس��افرت 
م��ي روم، گاه��ي هرچق��در از 
خانه ام دورتر مي ش��وم به آنچه 
در فيل��م ب��ه آن فك��ر ك��رده ام 
نزديك تر مي ش��وم. مي داني با 
فيل��م راه مي افت��م و آن را در 
جاه��اي مختل��ف مث��ل فالن 
آفريق��ا  روس��يه،  در  روس��تا 
و هن��د نش��ان مي ده��م و بعد 
ناگه��ان تماش��اگري چيزي از 
آن مي فهمد و به م��ن مي گويد 
كه خيلي به ذهني��ت من از فيلم 
نزديك تر و درس��ت تر اس��ت. 
تعابي��ر آنها بيش��تر اوق��ات از 
تعابي��ري ك��ه تماش��اگران در 
پاري��س، نيويورك و ديگر ش��هرهاي ب��زرگ غربي 

دارند به ذهن من نزديك تر است. 
 آيا هويت يك كارگردان در زندگي روزمره شما 
برايتان كارايي دارد؟ اينكه مردم ش��ما را مالقات 
مي كنند و فكر مي كنند شما كارگردان فيلم هستيد 

براي شما چه معنايي دارد؟
خب مي داني من كه فاس��بيندر- كارگرداني كه به 
او حس��ودي مي كنم- نيستم كه س��الي يك فيلمنامه 
مي نوش��ت و كارگرداني مي كرد. وقتي فيلم مي سازم 
نياز دارم حس كنم همان آدمي نيس��تم كه در گذشته 
آن فيلم را س��اخته بود. م��ن در زندگ��ي ام فيلم هاي 
بسيار كمي ساختم. حتي به سختي خودم را كارگردان 
مي دانم اما خيلي خودخواهانه خودم را كسي مي دانم 
كه روي اين جزيره- جزيره س��ينما- زندگي مي كند، 
يعني مي توانيد در كار سينما باش��يد بدون اينكه فيلم 
بس��ازيد. درس��ت به همين دليل اس��ت كه سينما و 
سينمادوستي دو چيز كامال متفاوتند؛ حداقل در ذهن 
من. من عشق سينما نيس��تم، وقتي ۱6، ۱7 ساله بودم 
كلي فيلم ديدم. خيلي طول نكش��يد ك��ه دومين فيلم 
خودم را هم س��اخته بودم. چيز زي��ادي نمي دانم اما 

هنوز در كار سينما هستم.
 اين همان معجزه يي است كه س��ينما را سرپا نگه 
داشته است. سينما اختراع شده اما هيچ كدام از ديگر 
هنرها اختراع نش��ده اند. مجسمه س��ازي، نقاشي و... 
همه وجود داشته اند اما س��ينما اختراع شده وقتي در 
همان س��نين ۱6، ۱7 س��الگي س��ينما را كشف كردم 
انگار كه جاي��ي متعلق به خودم پيدا ك��ردم، گفتم كه 
جزيره اس��ت اما در واق��ع مثل يك قلم��رو مي ماند؛ 
قلمرويي كه مي توانيد در آن قدم بزنيد و به زندگي از 

زواياي مختلف نگاه كنيد. 
 آيا حاال نوستالژي هم با اين حس شما مخلوط و 

ممزوج شده است؟
نه، من اصال آدم نوس��تالژيكي نيس��تم. مشخص 

است كه من آدم ماليخوليايي اي هستم. 
 گفتيد كه ب��ا كارگرداني هر فيلم ب��ه آدم ديگري 
تبدي��ل مي ش��ويد. چ��ه زماني اي��ن تغيي��رات را 
كشف مي كنيد؛ پيش از ساخته ش��دن فيلم، هنگام 

فيلمبرداري يا پس از پايان آن؟
من فقط به فيلم تازه ام فك��ر مي كنم. روند دريافت و 
فهم چگونگي قصه و روايت كمي نياز ب��ه زمان دارد و 
بعد ش��ايد به فيلم قبلي هم نزديك باش��د اما به هر حال 

بايد تجربه يي تازه، خوب و واقعي از آب دربيايد.

گفتوگوبالئوكاراكس
كارگردانفيلم»هوليموتورز«

در خيال ترك فرانسه بودم 
اما نشد

  حامد صرافي  زاده
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فيلمهارابسازمبهكس

خاصيبهعنوانبازيگرفكر
نكردهبودموپيداكردنبازيگر

مناسببراينقشزمانزيادياز
منميگرفت.وقتيكسيراپيدا
ميكردم-بازيگرزنيابازيگر
مرد-وباآنانمالقاتميكردم

اگرآنهاازمنخوششان
نميآمديامناشتباهكردهبودم
وآنهابهدردنقشنميخوردنديا
اصالزمانشاناجازهنميداددر
فيلممنبازيكنندديگرفرصتي

برايامتحانكردنبازيگر
ديگريباقينميماند

گاهيهرچقدرازخانهام
دورترميشومبه

آنچهدرفيلمبهآنفكركردهام
نزديكترميشوم.بافيلمراه

ميافتموآنرادرجاهايمختلف
مثلفالنروستادرروسيه،آفريقا
وهندنشانميدهموبعدناگهان
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وبهمنميگويدكهخيليبه
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