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خل بازي مداوم 

فيلم »خاطرات رام« بر اساس رمان نيمه بيوگراف 
كه  شده  ساخته  امريكايي  تامپسون«  اس.  »هانتر 
آن  را در ۲۲ سالگي اش و در اوايل دهه ۷۰ ميالدي 
دپ«  »جاني  كه  زماني   ،۱۹۹۸ درسال  و  نوشته 
در خانه تامپسون به سر مي برده تا هرچه بيشتر به 
شخصيت »رائول درك« در فيلم »ترس و وحشت 
در الس وگاس« كه همين آقاي تامپسون آن  را نوشته 
نزديك شود، دست نويس كتاب را در زيرزمين خانه 
او كشف مي كند و بعد از خواندش، تالش فراواني 
براي انتشار و البته بعد از آن  هم براي تبديل شدنش 
»كمپ«،  داستان  فيلم،  مي دهد.  خرج  به  فيلم  به 
پورتوريكو  به  كه  مي كند  روايت  را  نويسنده يي 
كاركند.  انگليسي زبان  روزنامه يي  در  تا  مي آيد 
پورتوريكوي اوايل دهه ۶۰ كه روياي امريكايي را 
در سر مي پروراند و امريكا كه در حال گذراندن دوره 
آيزنهاور است. روزنامه يي كه كمپ قرار است در آن 

كار كند درحال ورشكستگي است. 
در  كه  است  نويسنده يي  تامپسون  اس.  هانتر 
رمان هايش فضاهاي خيالي و سايكودليك زيادي 
وجود دارد و البته همه آنها هم بر اساس تجربه هاي 
شخصي خودش در استفاده از مواد مخدر گوناگون 
به وجود آمده. شايد در نخستين نظر و با توجه به 
موادي كه رمان به دست مي دهد، »بروس رابينسون« 
انتخاب  براي ساختن يك چنين رماني  انگليسي 
درستي به نظر بيايد، چرا كه فيلم »ويتنيل و من« را در 
سال ۱۹۸۷ ساخته كه آن هم درباره دو نفر ايرلندي 
معتاد است )گرچه همان موقع مردم چندان فيلم را 
تحويل نگرفتند و به مرور زمان تبديل به فيلم كالت 
از  بيش  بازيگري اش  كارنامه  كه  رابينسون  شد(. 
چهار برابر كارنامه فيلمسازي اش است، توانش را 
در پرداخت فيلمي با محوريت چنين شخصيت هايي 
قبال نشان داده بود و احتماال همين هم باعث شده تا 

تهيه كنندگان فيلم، پروژه را به او بسپارند. 
از اول هم قرار بوده كه جاني دپ نقش كمپ 
را بازي كند، اما متاسفانه رابينسون نتوانسته حس و 
حال و فضاي حاكم بر دوره يي از زندگي تامپسون 
را دربياورد كه منجر به دوران »گونزو«ي او مي شود. 
گونزو كه امروز اصطالحي رايج در روزنامه نگاري 
شده، سبكي ا ست كه در آن نويسنده بدون عنوان 
را  مطلب  نيتش،  و  قصد  واقعي  عينيت  كردن 
مي نويسد و خودش هم به عنوان راوي اول شخص 
در نوشته حضور دارد. اصطالح »گونزو« نخستين بار 
بين تامپسون و »بيل كاردوسو« سردبير مجله »بوستون 
ِگالب« در سال ۱۹۷۰ استفاده شد كه نوشته هاي 
تامپسون را »گونزووار« خواند. شخصيتي كه جاني 

دپ در فيلم از تامپسون ارائه مي دهد، به مدد شناخت 
كامل خود او از تامپسون است كه به اذعان آشنايان 
تامپسون حتي نوع نگاه و لحن حرف زدنش هم 
شبيه از كار درآمده. چرا كه بعد از اقامت دپ در خانه 
تامپسون، آنها تبديل به دوستان نزديكي شدند كه 
البته خل وضعي ذاتي و شيرين جاني دپ و تامپسون 
هم آنها را بيشتر به هم نزديك كرده بود. اما متاسفانه 
فيلم در   نهايت براي طرفداران نوشته هاي تامپسون 
نااميدكننده است. چرا كه همه اين ضعف ها باعث 
شده ور خل وچل مآب كمپ تبديل به موجودي 
بي مسووليت و هوس باز و جاهايي باري به هر جهت 
شود و در   نهايت هم تصميمي كه مي گيرد با توجه 
به چيزهايي كه در فيلم از او ديده ايم باورپذير نباشد. 
درصورتي  كه اگر فيلم غريب و نامتعارف »تري 
گيليام« يعني ترس  و وحشت  در الس  وگاس را ديده 
باشيد، آن فضا را مي شناسيد. يعني نزديك شدن هر 
چه بيشتر فيلم به وهم و سايكوي نوشته هاي تامپسون. 
نمي دانم چطورشده كه نقش هاي فرعي و دوم يا  سوم 
فيلم بهتر از كاراكتر كمپ از كار درآمده اند. مثال اگر 
نگاهي به شخصيت »ساال« همان عكاس روزنامه، با 
بازي مايكل ريسپوري بيندازيد درمي يابيد كاراكتر 
دروني او از همان نخستين جمله هايي كه مي گويد 
شكل مي گيرد؛ آدمي سر به هوا، كمي ماجراجو، كمي 
ترسو، الت مآب و البته مثل خود كمپ خوشگذران و 

مشتاق تجربه هاي تازه. 
احتماال مساله اصلي خود شخصيت تامپسون 
)يعني الگوي كمپ( است. شخصيتي كه بعد از 
سال ها هم نزديك شدن به آن كار ساده و آساني 
كميك  فضاهاي  رابينسون  اگر  شايد  اما  نيست. 
فيلمش را جدي تر مي گرفت يا حتي مي توانست 
كاراكتر  دل  از  بيشتر  را  تامپسون/كمپ  ور شوخ 
بيرون بياورد، فيلم موفق تر و البته جذاب تر از اين 
مي شد. چرا كه تكه هاي كميكش مخاطب را تكان 
مي دهند: مثل ۱۰ دقيقه بعدي سكانسي كه كمپ و 
ساال براي بردن ماشين شب مانده در جاده شان به 
سراغش مي روند و با الشه يي بدون صندلي جلو 
مواجه مي شوند. فيلم در آن دقايق تبديل به يك 
كمدي موقعيت شاهكار مي شود. با يك بك گراند 
متني خوب. شايد يك همچه پاساژي آن هم آنجا ايده 
خوبي بوده براي تازه كردن حال تماشاچي خسته. اما 
دوباره، بعد از آن، فيلم به   همان روند كند ابتدايي دچار 

مي شود.
 توانايي رابينسون در خلق فضاهاي روان شناختي 
قبل تر امتحان شده بود كه نمونه اش در اين فيلم مثال 
در سكانسي كه كمپ و ساال ماده مخدرمصرف مي 
كنند كامال مشخص است و فضا به گونه يي خلق 
مي شود كه ما هم همراه با آن  دو وارد دنياي آنها 
مي شويم. مثل صحنه يي كه زبان ساال دراز مي شود 
يا آن پياده روي غريب در جايي شبيه بندر با آن 
دوربين ۱۶ميليمتري  با  فيلم  بي نظير.  فيلمبرداري 
آريفلكس و با نگاتيوهاي كداك فيلمبرداري شده و 
بيشترش را هم با نور طبيعي محيط گرفته اند و همين 
امر باعث شده تا با تصاويري يكدست و واقع گرايانه 
روبه رو باشيم. خلق   همان فضاهاي معدود و محدود 
و نزديك به دنياي تامپسون با همين فيلمبرداري 
خوب »داريوس ولسكي« ممكن شده. فيلمبرداري 
كه »آليس درسرزمين عجايب« و »سوئيني تاد« را در 

پرونده خود دارد. 

سينمايجهان
خماري 

وقت هايي هست كه داستان پشت يك فيلم 
اين،  است.  نهايي  محصول  از  جالب تر  خيلي 
مي تواند يكي از همان مواقع باشد. »خاطرات رام« 
توسط »هانتر اس. تامپسون« در دهه ۶۰ نوشته 
اينكه  از  بعد  نرسيد.  به چاپ  تا ۱۹۹۸  اما  شد 
آماده شدن  موقع  مشهور،  بازيگر  »جاني دپ«، 
براي حضور در »ترس و نفرت در الس وگاس« 
با تامپسون رفيق شد، روزنامه نگار قديمي را وادار 
كرد نوشته اش را چاپ  كند. دپ براي بيش از ۱۰ 
سال به نسخه هاي نيمه كاره رهاشده فيلم ربط پيدا 
كرد. دو تالش )كه يكي از آنها جاني دپ را در 
كه  را(  دل تورو«  »بنسيو  ديگري  و  داشت  خود 
توانست يكي را جلوي دوربين ببرد. كارگردان 
»بروس  اين بار،  دپ،  عالقه  مورد  و  برگزيده 
رابينسون« بود )كسي كه از ۱۹۹۲ فيلمي نساخته 
بود(، و او اتفاقا مشكالت الكلي تامپسون را هم 
پيدا  اما  شد  بسته  فيلم  انتظار  برخالف  داشت. 
كردن يك پخش كننده خوب تبديل شد به مشكل 
اصلي، حتي با وجود اينكه ستاره اثر جاني دپ 
بود. »فيلم ديستريكت« مهره جديد بازي پرمهره 
سينما پخش پروژه را قبول كرد اما تعيين كردن 
كاري چه كساني خواهند  تماشاگر چنين  آنكه 
بود، كار سختي است. آيا تامپسون، دهه ها بعد 
از اوج شهرت و شش سال بعد از خودكشي اش 
هنوز هم طرفداران پر و پا قرص كافي دارد كه 
نگذارند »خاطرات رام« تبديل به يك سقوط مالي 

شود؟ 
وجود  رام«  »خاطرات  در  زيادي  مشكالت 
دارد و خيلي چيزها سر جايشان نيستند. بيشتر اين 
ايرادها مربوط مي شود به قالب مركزي و طبيعت 
مه آلود و كسل كننده راوي. از نظر سينمايي اين 
فضاي  كه  است  قراردهنده  تحت تاثير  توليدي 
دوباره سازي  را   ۱۹۶۰ دهه  پورتوريكوي 
است  و ماليم  كاريزماتيك  كرده اند. جاني دپ 
)اگرچه هنوز مقدار زيادي »كاپيتان جك اسپارو« 
»آرون  دارد(.  وجود  شخصيت سازي اش  در 
است  فعالي  بازيگران  معدود  از  يكي  اخارت« 
يك  و  مي پوشد  مشكي  و  سفيد  كاله هاي  كه 
خاطر  به  رام  خاطرات  است!  تمام عيار  تن لش 
فيلمنامه اش شكست مي خورد. و فيلمنامه به اين 
دليل لغزش دارد كه زيادي به اثر اصلي وفادار 
مي ماند. يكي از ويژگي  هاي مثبت فيلم را مي توان 
نفرت  و  »ترس  به  نسبت  بودنش  منطقي تر  در 
از  متعارف تر  پيدا كرد )اگرچه  در الس وگاس« 
آن فيلم از آب درآمده(.  خاطرات رام در كامل 

رمانس  نيست.  موفق  هيچ چيزي  به  پرداختن 
پرداخت  نيمه  فيلم نصف و  از پيش چيده شده 
مي شود و كمدي ماجرا هم به عبارتي در حالت 
نه.  گاهي  و  گاهي هست  مي برد،  به سر  سكته 
تغيير كاراكتر اصلي كه او را از يك آزادي گراي 
مي كند،  تبديل  مردم  براي  جنگنده يي  به  مست 
بين  درگيري  و  مي شود  داده  توضيح  ناقص 
قهرمان و ضدقهرمان بي نتيجه باقي مي ماند و در 
حقيقت كل داستان حسي ناقص و نيمه پخته براي 
تماشاگرش به جا مي گذارد. سعي براي به وجود 
با نوشتن و توضيح  آوردن يك پايان بندي شاد 
دانستن  نيست.  راضي كننده  چندان  دادن  كتبي 
جالب  طبيعتا  شد  تمام  خوب  همه چيز  اينكه 
است، اما بهتر نبود اگر اين »خوب تمام شدن« 
فقط در حد چند جمله برگذار نمي شد و نشانش 

مي دادند؟ مثال با مونتاژ؟ 
پل  اسم  به  روزنامه نگاري  نقش  دپ  جاني 
خود  از  آزاد  برداشتي  مي كند،  بازي  را  كمپ 
تامپسون )حداقل آنطور كه تامپسون خودش را 
ثبت نام  روزنامه يي  در  كاري  براي  كه  مي ديد(، 
تنها  استار« و چون  به اسم »سن خوآن  مي كند 
درخواست دهنده روزنامه است كار را مي گيرد! 
پل زماني كه براي روزنامه كار مي كند با عكاسي 
به اسم ساال )با بازي »مايكل ريسپولي«( كه در 
درمي آورد  پول  خروس بازي  با  عكاسي  كنار 
مواد  و  الكل  كه  »موبورگ«  سابق  خبرنگار  و 
مغزش را خراب كرده، دوست مي شود. توانايي 
بسازبفروش  يك  با  مالقات  از  بعد  نوشتنش 
از  كه  كسي  مي كند؛  تغيير  »ساندرسون«  نام  به 
پل مي خواهد درباره قراردادي كه او در دست 
دارد، در روزنامه، مطالب به صرفه بنويسد. پل 
را  ساندرسون  و ول خرجي  گول خوش مشربي 
مي خورد اما اين كاراكتر امبر هرد است كه باعث 
فسادهاي  دروني  حلقه  وارد  كمپ  پل  مي شود 
داخل  وقتي  فقط  متاسفانه  شود.  ساندرسون 
شد مي فهمد كه با چه نوع مردي سر و كار دارد. 
بعضي ها مي توانند به جاني دپ براي وفاداري به 
ميراث دوست مرحومش و درست كردن اين فيلم 
اين پروسه  به  فراوانش  استعداد  و غرض دادن 
احترام بگذارند، اما نتيجه خيلي ويژه و خاص 
الكلي  آدم  يك  انگار  را  رام  خاطرات  نيست. 
ساخته. با داستاني كه بدون هيچ ريشه يا مسيري 
همينطور گسترده مي شود. خاطرات رام حتي با 
اينكه چطوري  فهميدن  و  پل  كاراكتري  مطالعه 
صداي درون اش را به عنوان نويسنده پيدا كرده و 
از مردم عادي در مقابل خونخواران دفاع مي كند، 
متقاعدكننده و دلچسب نيست. اين تبديل و تغيير 
پل باوركردني نمي شود. انگار با جادو و جمبل 
از حد  بيش  ساعت  دو  طول  در  و  شده  انجام 
خوشايند است. هيچ چيز و هيچ كس در خاطرات 
رام پيچيده يا به قدر كافي عزيز نيست كه بخواهد 

كاري كند اينقدر طوالني به فيلم بچسبيم. 
بروس  فيلم،  كارگردان  گزارش ها،  طبق 
دوباره  فيلم  اين  ساخت  حين  رابينسون 
مشروب خوري را شروع كرد )البته بعد از فيلم باز 
برگشت به حالت عادي اش(. چنين فداكاري  اي 
حقش محصولي بهتر بود. اما اين، تنها يك جور 

آشفتگي خوش ظاهر است. 

بازي  اصلي  نقش  دپ«  »جاني    محمود حسيني  
مي كند، تهيه كننده است، با نويسنده داستان )»هانتر اس 
تامپسون« كه فيلمنامه بر اساس نوشته اوست( رفيق 
هم  را  رابينسون(  )بروس  كارگردان  و  بوده  صميمي 
خودش پيدا مي كند و كار را به او مي دهد. در فضايي 
شرجي و تب زده، دود گرفته و مملو از الكل و طبيعت 
)كه  ميالدي   ۶۰ دهه  صحنه پردازي  با  »پورتوريكو« 
داستان اصلي تامپسون روزنامه نگار در همان دوره نوشته 
شده(، شاهد يك مبارزه ايم. مبارزه يي عليه سرمايه داري. 

در سكانس افتتاحيه تقريبا تم اصلي با ما در ميان 
گذاشته مي شود. مردي سرخوش )»پل كمپ« با بازي 
جاني دپ( بعد از نوشيدن شب هنگام، گيج و منگ خود 
را به پنجره رو به درياي اتاقش در هتل مي رساند، پرده را 
باز مي كند و پيامي كه دنباله هواپيماي قرمز تك موتوره 
كشيده مي شود، همچون هشداري خاموش از روبه روي 
چشمان قرمز او و چهره اش كه چيزي از يك كتك خور 
تمام و كمال كم ندارد، عبور مي كند: »پورتوريكو به 
كاربيديونيون  مي گويد«.  خوش آمد  كاربيديونيون 
قرمز  رنگ  ا ست.  شيميايي  مواد  توليد  كارخانه  يك 
هواپيما در صحنه هاي بعدي با رنگ شورولت »هال 
سندرسون« )با بازي »ارون اكهارت«( مطابقت مي كند؛ 
مثل ردپايي از اوست كه يك دالل ملك در پورتوريكو 
و جزاير اطراف است و به زعم خودش ارزش منطقه 
به چيزي است كه ندارد؛ يعني زمين و او قرار است اين 
علف را به دهان بزي هاي سرمايه گذار شيرين كند. پل 
كمپ روزنامه نگار كه به داليل نامعلوم از نيويورك به 
درخواست  محلي  روزنامه  تنها  در  آمده،  پورتوريكو 
كار مي دهد و درگفت وگو با »الترمن«، مدير مسوول 
بوده  موجود  متقاضي  تنها  چون  مي فهميم  روزنامه، 
پذيرفته شده! اين صحنه جزو آن چند سكانس معدود 
است كه پل را در محيط كار نشان مي دهند و آنقدر كمند 
كه در طول فيلم گاهي يادمان مي رود، او روزنامه نگار 
است و بيشتر به يك توريست ماجراجو مي ماند. نخستين 
برخوردش با »ساال« )عكاس روزنامه( همان جاست كه 
تا انتهاي فيلم يكديگر را   رها نمي كنند و داستان شان به 
هم گره مي خورد. الترمن به او بخش طالع بيني روزنامه 
اثر  طول  در  كه  خرافه  گرايي  به  كنايه يي  مي دهد.  را 
بار ها به آن به عنوان يك واقعيت محتوم اشاره مي شود. 
رجوع كنيد به صحنه هايي مثل پيش بيني ترور »كندي« 
هنگام تبليغات انتخاباتي در تلويزيون، حتي پيش از 
آنكه رييس جمهور شود. يا شوخي هايي از اين دست 

بزرگ ترين  سندرسون.  نامزد  »شانل«  با  برخورد  در 
شوخي جايي است كه براي يك مبارزه دموكراتيك با 
»عوضي هاي سرمايه دار« )اصطالحي كه عينا در فيلم 
بيان مي شود( براي تهيه دو هزار دالر هزينه چاپ يك 
تا  مي آورند  رو  محلي  به جادوگر  روزنامه  از  شماره 
خروسي را براي پيروزي در مسابقه خروس بازي طلسم 
كند. نوع پيش بيني پل و اشاره اش به ۲۰۱۱ مي تواند از 
جنس پيش بيني كلي داستان اصلي باشد كه در پايان اين 
دالل ها و سوداگران بوده اند كه شايد حرفشان به كرسي 
و  پورتوريكو  مثل  مناطقي  امروز  وضعيت  و  نشسته 

جاماييكا و غيره مي تواند گواهي بر اين ادعا باشد. 
و  دارد  حرفه يي  كار  قصد  جدي  به طور  ابتدا  پل 
پيشنهاد  با  اما  مي زند  كردن  ترك   از  حرف  مجدانه 
همچنين  و  مي شود  مواجه  اندرسون  وسوسه انگيز 
گفت وگويش در جايي با الترمن كه مي گويد »اينجا 
امريكاست« جلوي قصد اوليه را مي گيرند. از طرفي با 
ساال كه عكاس روزنامه است قاطي مي شود و هر دو 

اصلي را كه پي گرفته بودند فراموش مي كنند. پل اغلب 
مشغول نوشيدن است و در جايي غير از محل كار ديده 
مي شود و همه اينها او را به سمت آميختن و حل شدن 
در فضاي مسموم و تب كرده محلي مي برد و حتي 
حضورش به عنوان مستاجر جديد ساال در خانه او كه 
شبيه بيغوله است او را عامي تر از بوميان كف جامعه 
جلوه مي دهد. حضورش در ويالي اندرسون و رفت 
و آمدش به عيان نشين منطقه و زيبايي مسحور كننده 
البته  و  بلند  نخل هاي  و  دريا  آن  با  منطقه  طبيعت 
كاپيتاليزم  شديدا  تكنيكي،  و  بديع  صحنه پردازي هاي 
را به بازي مي گيرد و توي چشم مي زند. يك تفاوت 
۳۶۰ درجه كه ماليخوليا را توجيه مي كند. گويي مردم 
محلي و   روزنامه نگاران بايد مدام در حالتي غيرطبيعي 
باشند تا بتوانند واقعيت را تحمل كنند. همان چيزي كه از 
زبان الترمن و زيمبرگر به روياي امريكايي تعبير مي شود. 
قرباني كردن  و  را  آنها  لجن كاري  واقعيت  كه  همان 
از  اينجا جزيي  اينكه  بهانه  به  را  اعتراضات محلي ها 

امريكاست توجيه مي كند. اندرسون از پل مي خواهد به 
عنوان نويسنده براي جا انداختن و ايجاد جذابيت معامله 
هتل هاي چندمنظوره در يكي از جزيره ها مطلب بنويسد. 
هم براي جذب سرمايه گذاران و هم براي فروخواباندن 

تب اعتراضات محلي. 
دنبال  را  خودش  كار  رابينسون،  گفته  به  فيلمنامه 
مي كند اما در اينكه به داستان اصلي وفادار بوده جاي 
ترديد نيست چراكه امضاي نهايي و اداي دين جاني دپ 
به تامپسون، هر دو مي تواند بر اين صحه بگذارد. دليل 
روشن نشدن تكليف اتفاقات و گره افكني ها اما عدم 
انسجام داستان اصلي و به موازات آن خود فيلم است؛ 
نداريم.  افراد  ارتباط  از وقايع و  هيچ تعريف درستي 
مقداري كمدي بزن بكوب، مقداري رابطه گنگ ميان 
مقداري  بي سرانجام   رها مي شود،  كه  اندرسون  و  پل 
مي ماند  نيمه    نصفه  كه  دليل  بدون  عاشقانه  مايه هاي 
و تحول شخصيتي ناگهاني پل كه معلوم نيست تنها 
به دليل كنارگذاشتن الكل است يا چه دليل ديگري و 
شروع يك مبارزه كه در انتها با نوشته پاياني در حد يك 
تهديد باقي مي ماند. گره كور وقايع باعث ايجاد گنگي 
و بي مفهوم شدن روال پيگيري داستان مي شود. جاهايي 
با صحنه هايي بديع و تصويربرداري چشم نواز از فضاي 
بومي مشغول مي شوي تا بلكه جاي ديگر جواب بعضي 
در  دودآلودگي  و  كافه ها  بگيري.  را  روايت  گره هاي 
فضاي داخلي ساختمان روزنامه، تصوير كردن ولنگاري 
در رفتارهاي اجتماعي روزمره و جامعه بي قانون كه اوج 
آن باالآوردن در فضاي دادگاه است، خيلي از ايرادات 
فيلمنامه را، تا حدي، مي پوشاند. نشان دادن آن هرج و 
مرج كه امريكايي ها در آنجا ايجاد كرده اند و دامان خود 
آنها را گرفته خوب از كار درآمده. موسيقي ابتدايي از 
يادآور  كه  خاطره انگيز  ملودي  با  يانگ«  »كريستوفر 
»جيپسي كينگز« و زبان اسپانيايي است كه يك معرفي 

بومي هم مي تواند باشد. 
تامپسون و رابينسون هر دو به شدت الكلي بودند 
و با اين اطالع فرامتني گيجي و گنگي كليت اثر بيشتر 
براي مان قابل درك است. شايد عمدي دركار بوده. چون 
به هر حال قرار است خاطرات و وقايع را از ديدگاه و 
زبان يك الكلي ببينيم و بشنويم. يعني بايد از فيلتر نگاه 
او عبور كنيم. ساختار ملودرام با يك پايان خوش و البته 
سواالت بي پاسخ بسيار كه شايد بعضي جاها چندان هم به 
جواب هايش فكر نمي كنيم مي توانند بخشي از اين نوع 

نگاه باشند. 
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متاكريتيك )72 از 100( 
جوان  چند  افتادن  در  دام  بازيگوشانه  نمايش 
امريكايي در كلبه يي دورافتاده، اسير شدن  شان در يك 
بازي مرگبار كه اين بار تماشاگران ويژه يي نيز دارد، 
مواجهه آنها با وحشت و امور وحشت زا و دست آخر 
پاياني فاجعه بار براي تك تك شخصيت هاي درگير، 
همچون چند فيلم مهم سال هاي اخير و به ويژه »جيغ 
4« )وس كريون- ۲۰۱۱( سرشار  است از خود ارجاعي 
و خود آگاهي. وس كريون كاركشته كه ۱۶ سال پيش 
در»جيغ« در باز آفريني جهاني جوان پسند، بي رحم و 
بي شك خوش نقش و نگار موفقيت مالي و تحسين 
منتقدان را تجربه كرده بود، آرام آرام در طول زمان 
زوال كيفي آن را نيز به نظاره نشست. دنباله هاي فيلم، 
هيچ گاه طراوت و اصالت فيلم مرجع را تكرار نكردند 
و نهايتا دستپخت همه عوامل دست اندركار آنقدر شور 
شد كه مجموعه هجويه هايي كه با نام »فيلم  ترسناك« 
بر مجموعه فيلم هاي »جيغ« و ديگر آثار محبوب ژانر 
وحشت سال هاي دور و نزديك ساخته شده بودند، از 
خودشان جذاب تر و سرگرم كننده تر به نظر مي رسيدند 
و طرفداران ويژه تر و چه بسا پر شمارتري نيز يافتند. 
همين موضوع باعث شد كه كريون در »جيغ 4« در يك 
رويكرد- به تعبيري-  پست مدرن و در  قالبي جدي اما 
تاحد زيادي همراه با بازيگوشي براي رهايي از ابتذال 
همچنين  و  نهايي  اجتناب ناپذير  –گويي-  سقوط  و 
همچنان  معلوم  قرار  از  بازي  اين  دادن  ادامه  براي 
پرطرفدار، با نگاهي طعنه وار به قواعد و كاركردهاي 
دنباله سازي و طعنه به آثاري همچون سري فيلم هاي 
»اره« كه گويي در هر فيلم تنها هولناك تر، منزجر تر، 
و  شدند  تهي  خالقيت  از  اساسا  و  عذاب آور تر 
فيلمش  نجات  راه  يگانه  نداشتند،  ديگري  دستاورد 
را در خود »بازي« با برخي از درونمايه ها و اجزاي 
دنيا و  بقا در  پيوند اصول  ژانر وحشت و همچنين 
فرصتي  »جيغ4«  اگر  ديد.  دنياي سرگرمي سازي  در 
را براي كارگردانش فراهم كرد تا خالقانه نه تنها به 

گونه و زيرگونه سينمايي اثر و بي شك خود دنياي 
مجموعه فيلم هاي »جيغ« برگردد، از آنها تغذيه كند و 
دست آخر به محصول نهايي كيفيت يگانه يي ببخشد، 
اينجا در جهان »كلبه  در جنگل« كارگردان به همراه 
فيلمنامه نويس اش اين امكان را يافتند تا در دل يك 
دنياي به ظاهر جدي به تدريج به هجو تمام كليشه ها، 
قرارداد ما و عناصر ژانر وحشت دست بزنند. مهم ترين 
بخش هجوآلود اثر نه بي معني شدن تدريجي همه چيز 
)از كلبه و تاريكي مردگان متحرك گرفته تا مسائل 
عميق تري چون بقا و رهايي و دگرديسي( كه شايد 
برجسته شدن هجو پرسش هميشگي و كليدي ما در 
برخورد با آثاري در همين حال و هواست. ما از آن 
زمان كه اجازه تماشاي فيلم هايي از اين دست را پيدا 
كرده ايم، گهگاه در طول فيلم ها يا خارج از سالن سينما 
از خود مي پرسيم  كه چرا بيشتر اوقات اين جوانان 
هستند كه بهايي اينچنين سنگين براي جذابيت ها و 
قلع و  و  اينچنين سالخي  و  مي پردازند  شادابي شان 
قمع مي شوند؟ و آيا اساسا مستحق چنين سرنوشتي 
هستند؟ پرسش ما بارها و بارها با جواب و بي جواب 
تكرار شده و گويي ديرزماني است كه همگي بدون 
سختگيري همچنان با لذت)؟( به تماشاي اين انتقام 
پاياني  حضور  مشغوليم.  سبكسري  و  جواني  از 
از  مانده  باقي  كليدي  زن  قهرمان  ويور،  سيگورني 
نبرد با بيگانگان و موجودات فرا زميني، در مجموعه 
شمايل  از  يكي  به  تبديل  كه  »بيگانگان«  فيلم هاي 
دوران و تاريخ سينما شد، آن هم در نقش كارگردان 
پشت پرده تمام ماجراها و ديالوگ هاي توجيه گر پوچ 
نهايي اش در دل هرج و مرج پيش آمده و در يك قدمي 
آخرالزمان و پاسخ به پرسش بنيادي ابتدايي كه حال 
در پايان آخرالزماني اثر به شدت بي معنا و مضحك هم 
شده، در نهايت به سخره گرفتن چرايي و چگونگي و 
چه بسا اساس آن پرسش ختم مي شود. سيگورني ويور 

البته پيش از اين نيز در سال گذشته در فيلم كمدي/ 
علمي تخيلي »پاول« )گرگ ماتوال-۲۰۱۱( و پيش تر 
»آواتار« )جيمز كامرون-۲۰۰۹( در شكل گيري جهان 
بي آرامش و پرزد و خورد فيلم ها خواسته يا ناخواسته 
فجيعي  طرز  به  هم  را  بهايش  و خب  داشت  نقش 
له  تميز  خيلي  را  او   پاول  فضايي  )سفينه  پرداخت 
كرد!( در زمانه يي كه قهرمان و نجات دهنده قديمي و 
يگانه فردي كه اندك اميدي براي بقاي انسان)؟!( در او 
ديده مي شد، حال در مقام همه كاره مسوول فاجعه يي 
و  مي شود  تخيلي اش(  كمدي  گيريم  )حال   انساني 
فرازميني  موجودات  كه  مي رساند  جايي  به  را  كار 
دوست داشتني تر جلوه مي كنند. بي شك پرسش هايي 
از جنس »چرا ما؟« بيشتر بر بالهت داللت مي كنند تا 

چيز ديگر. 
همه  با  مي خواسته  جنگل«  در  »كلبه  شك  بدون 
»بيماران«، همراهان، سازندگان و مصرف كنندگاني كه 
»با« و »از« ترس و دنياي وحشت هم تغذيه مي كنند، 
هم كسب و كار و هم لذتي وافر و بيمارگونه را تجربه 
مي كنند، با لحني شوخ طبعانه هم بازي كند و آنها را به 
سخره و پرسش بگيرد و هم در جهتي ديگر تماشاگر 
خودش را بازي دهد. حتي مي توان يك قدم فراتر رفت 
و فيلم را انتقامي از تاريخ سينماي وحشت دانست. 
اما اينكه فيلم در برخورد با ايده درخشان انباري از 
كابوس ها در انتهاي دنياي نمايش/ دنياي واقعي و به 
پرسش گرفتن همه، خودش را چندان جدي نمي گيرد، 
باعث شده كيفيتي دوگانه پيدا كند. از يك طرف با 
فيلمي مواجهيم كه با تركيب هجو و خشونتي برآمده از 
درهم آميزي دنيا  هاي مختلفي از جنس »نمايش ترومن« 
)پيتر وير- ۱۹۹۸( و نمونه هايي چون »خوابگاه« )الي 
راث-۲۰۰5( در مقايسه با اثر فيوچريستيك و پرسر 
راس- )گري  گرسنگي«  »بازي هاي  و صدايي چون 
۲۰۱۲( كه آن هم به تركيب »نمايش ترومن« و »پيكار 

دسته جمعي/ بتل رويال« )كينيجي فوكاساكو – ۲۰۰۰( 
مي رسد.  نظر  به  موفق تر  مراتب  به  بود،  زده  دست 
شكست »بازي  هاي گرسنگي« )و البته عامل موفقيتش 
رخ  همان جايي  در  امريكا(  و  اروپا  گيشه هاي  در 
مي دهد كه هم اسير زرق و برق خودش شده است و 
هم خودش را بي اندازه جدي مي گيرد و هم در اين 
جدي گرفتن، نوعي شرمندگي به چشم مي خورد، در 
نتيجه در بخش ابتدايي اش كه به آمادگي نوجوانان/ 
جوانان براي شركت در »نبرد براي بقا« مي پردازد، قابل 
تحمل تر از بخش هاي درگيري هاي آنهاست كه بر اثر 
شرمندگي و براي به دست آوردن تماشاگر بيشتر در 
نمايش خشونت خست به خرج مي دهد و آرام آرام 
مالل آور و كشدار مي شود و حتي تمهيد جايگزيني و 
برجسته كردن عشق و فداكاري نيز نه تنها آن را نجات 
نمي دهد كه باعث نابودي نهايي اش هم مي شود. مساله 
تكرار  فيلم  بازيگران كه در هر دو  شرط بندي روي 
آنهاست و  مقايسه  براي  مناسبي  مثال  مي شود، خود 
همين  مردمان  جنس  از  آدم هايي  خونسردي  خب 
شخصيت هاي  سرنوشت  روي  كه  خودمان  روزگار 
قمع شان  و  قلع  براي  و  مي بندند  بازي شرط  درگير 
پايكوبي مي كنند، در »كلبه در جنگل« هم هولناك تر 
است و هم ملموس تر تا »بازي هاي گرسنگي« كه اين 
حجم قساوت افسارگسيخته در شلوغي و آب و رنگ 

دنياي آينده گم مي شود. 
از طرف ديگر اينكه »كلبه درجنگل« كه مي توانست 
آثار مستقل  آرام تر لحن  يا  پرداختي كمي سرد تر  با 
يا اروپايي را به خود بگيرد )تيتراژ ابتدايي فيلم با آن 
گفت وگوي ابزورد دو مسوول اجرايي و آشكار شدن 
از  بيش  شايد  انفجاري  موسيقي  و  ناگهاني حروف 
پوچ و شوخ طبعانه  بازتوليد  نوعي  يادآور  هرچيزي 
»بازي هاي مضحك« )ميشاييل هانكه- ۱۹۹۷( باشد( 
و آنچنان كه بايد و شايد موفق نمي شود )اگر فيلم 
اين اندازه با عجله دست خودش را در نمايش بازي 
با  نمي كرد شايد حال  بودن همه چيز رو  نمايشي  و 
فيلم تاثيرگذارتري طرف بوديم( و اينكه چرا بلوا و 
سالخي سوررئال فصل پاياني فيلم )كه مكان رخ دادن 
حوادثش اداي ديني به »درخشش« )۱۹۸۰( استنلي 
كوبريك نيز هست( نمي تواند ذره يي به چيزي مانند 
دنياي افراطي و پايان خونبار و جنون آميز اثر افراطي 
و مستقلي چون »Braindea« )پيتر جكسن-۱۹۹۲( 
استاندارد هايش  و  هاليوود  به  دقيقا  شود،  نزديك 
برمي گردد و خب در نهايت با فيلمي روبه رو مي شويم 
هجو  و  كليشه زدايي  در  كه  مفرح  و  سرگرم كننده 
كليشه يي  باز  متاسفانه-  خويش-  دنياي  و  كليشه ها 

عمل مي كند.  
٭نام فيلمي از راجر كورمن محصول سال 1960

 نمايي از فيلم » كلبه  در جنگل« ساخته درو گودارد   

درباره فيلم» كلبه درجنگل« 2011
مغازه كوچك وحشت٭

ستون ابديت و يك روز براي نويسنده/ مترجم آن، يادآور سال هاي دور است. پيش از اين شايد نزديك به هفت يا 
هشت سال قبل، در روزنامه هاي شرق و بعدتر در همين اعتماد خودمان، ابديت و يك روز بهانه يي بود براي پرداختن به 
فيلم هاي محبوب سينماگران از زبان خودشان و بعضا نكاتي حاشيه يي درباره سينماي روز و جهان فيلم ها در طول تاريخ 
پربار هنر هفتم كه در مجالت يا روزنامه هاي انگليسي زبان محل بحث و مناقشه بودند. توقيف چندباره و انتشار مجدد 

روزنامه هاي وطني، تغيير عوامل و هيات تحريريه در روزنامه ها و رويكرد ها و خواسته هايشان و شايد مهم تر از همه، سفر 
طوالني و بي حوصلگي متولي ستون باعث شد انتشار آن پس از مدتي متوقف شود. با اين حال با الهام از مظفرالدين شاه 
فيلم ناصرالدين شاه آكتور سينما، چون نوادگان خلف و ناخلف اخوان لومير در آن اتاق تاريك مدام تكان تان مي دهند، 
خشمگين تان مي كنند، عاشق تان مي كنند، هوشيارتان مي كنند، ديوانه تان مي كنند، به شما رويا مي دهند و از شما رويا 
مي ستانند و اساسا وسوسه تان مي كنند كه هي حرف بزنيد و حرف بزنيد و حرف بزنيد. اين ستون به بهانه پيشنهاد و 

درخواست مسوول صفحه سينماي جهان و بي شك به دليل وسوسه هميشگي و دروني نگارنده آن، با سمت و سويي جديد 
از سر گرفته مي شود. از اين پس در اينجا با نگاهي گذرا و »احساسي«، به بهانه معرفي و مرور فيلم هاي روز جهان و نگاهي 
گزارش گونه به آثار روي پرده سينماهاي لندن، بخشي از آن ديوانگي و خشم و وجد را با خوانندگان به اشتراك مي گذارم. 
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