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 يك اقتباس ادبي
 اميد دريافت نخل طال

در حالي كه بسياري از فيلم هاي برگزيده تاريخ 
جشنواره فيلم كن، آثاري اقتباسي بوده اند اما با آغاز 
هزاره سوم تنها دو اثر توانسته اند  بر اساس رماني 
ارزشمند نخل طال را بگيرند؛ اتفاقي كه مي تواند 
جاده«  »روي  فيلم  براي  دوره  اين  در  ديگر  بار 
تكرار شود. اين جشنواره در دوره شصت و پنجم 
خود چندين انتخاب براي برگزيده شدن يك فيلم 

اقتباسي در بخش مسابقه دارد. 
هزاره  نخست  دهه  در  گاردين،  گزارش  به 
سوم تنها دو فيلم »پيانيست« به كارگرداني رومن 
پوالنسكي و »كالس« به كارگرداني لوران كانته 
توانستند به عنوان آثاري اقتباسي اين افتخار را كسب 
كنند كه نخل طال را دريافت كنند. اما در سال هاي 
ديگر كارگرداناني نخل طال را دريافت مي كردند كه 
خودشان يا ديگران يك فيلمنامه اورجينال را براي 
ساخته شدن انتخاب كرده بودند. اما امسال يكي از 
اين فيلم ها شانس زيادي براي بردن جايزه كن دارد. 
فيلمي كه بر اساس يك رمان موفق ساخته شده و آن 

را والتر سالس كارگرداني كرده است. 
سالس فيلمنامه »روي جاده« را بر اساس داستان 
جك كروآك، نوشته و از اميدهاي دريافت شصت 

وپنجمين جشنواره فيلم كن به شمار مي آيد.  

اعتراض كن به نمايش فيلمي از 
يك خواننده سياهپوست

بخش فيلم كوتاه ش��صت و پنجمين جشنواره 
فيلم كن امسال شاهد حضور فيلمي از يك خواننده 
سياهپوس��ت امريكايي اس��ت كه ب��ا اعتراضات 
مختلفي روبه رو شده اس��ت. ين وست، خواننده و 
آهنگساز امريكايي روز سه شنبه فيلم كوتاه خود را با 
عنوان »تابستان ظالم« در جشنواره فيلم كن نمايش 
مي دهد. او فيلم��ش را در بخش خارج از مس��ابقه 
فيلم هاي كوتاه هنري ش��ركت داده و ب��ا آثار ديگر 
رقابت نمي كن��د. اين فيل��م در دو روز متوالي براي 

عموم به نمايش گذاشته مي شود. 
وس���ت پي���ش از اي���ن تجرب���ه س���خت 
موزيك ويدئوي كوتاه ديگري را نيز در كارنامه خود 
داش��ت. با اين حال بس��ياري از منتقدان فرانسوي 
معقتدند كه نمايش آثاري سطحي چون فيلم كوتاه 
وست مي تواند بر اعتبار جش��نواره كن خلل وارد 

كند. 

 جانشينان يوسف شاهين
 در جشنواره كن

روز پنجشنبه فيلم »پس از نبرد« ساخته يسري 
نصراهلل، فيلمساز مصري در بخش مسابقه اصلي 
جشنواره كن به نمايش درآمد. اين فيلم درباره 
زماني  است،  عربي«  »انقالب هاي  پيامدهاي 
رويدادهايي  مركز  قاهره  تحرير شهر  ميدان  كه 
را  مبارك  حسني  حكومت  سرنگوني  كه  شد 
به همراه داشت.  »پس از نبرد« داستان مردي به 
سواركاراني  از  يكي  محمود  است.  محمود  نام 
بود كه دوم فوريه 2011 تحت فشار طرفداران 
مبارك به معترضان در ميدان تحرير حمله كرد. 
با سقوط حكومت مبارك او همه چيز خود را از 
دست مي دهد و تحقيرشده و طرد شده با همسر و 
فرزندانش نزديك اهرام ثالثه زندگي مي كند. او با 
زني سكوالر كه كار تبليغاتي مي كند و در يكي از 
محله هاي خوب قاهره ساكن است، آشنا مي شود 

و اين برخورد دو فرد با دو دنياي متفاوت است. 
»پس از نبرد« كه توليد مشترك مصر و فرانسه 
است، به مضاميني چون طبقه اجتماعي، جنسيت 
و فساد مي پردازد و تصويري است از آدم هايي 
كه در سايه اهرام ثالثه زندگي مي كنند؛ كساني كه 

روزي شان به حضور گردشگران بستگي دارد.
همچنين در ادامه جشنواره كن نمايش فيلم 
اوديار  ژاك  اثر  تازه ترين  استخوان«  و  »زنگار 
واكنش هاي متفاوتي را در پي داشت.   اين فيلم كه 
ماريون كوتيار، بازيگر سينماي هاليوود نيز در آن 
به ايفاي نقش پرداخته است، در دو روز گذشته در 
جشنواره فيلم كن به نمايش درآمد و شلوغ ترين 

سالن ها را تا امروز داشته است. 
ذائقه همه  به  نتوانست  فيلم  اين  نمايش  اما 
منتقدان خوش بيايد. ديويد كالهون، از منتقدان 
وحشتناك  را  فيلم  اين  سينمايي  نويسندگان  و 
و نامربوط خواند و پيتر بردشو از گاردين، فيلم 
واپسين اوديار را تكان دهنده و تلخ دانست. اين در 
حالي است كه منتقدان نيز به دو گروه تقسيم شده 
بودند و بسياري فيلم را يك شاهكار و برخي ديگر 

نيز اثري ضعيف ارزيابي مي كردند. 
اوديار درباره فيلمش گفته كه به دليل اينكه 
»پيامبر« بسيار مردانه بود و محيطي محدود داشت 
و بيشتر اثر در زندان فيلمبرداري شده بود تالش 
عاشقانه  داستاني  به  روشن  فضايي  در  تا  كرده 

بپردازد. 

از ساحل كن
   

سينمايجهان خبر

 بازيگر معروف هاليوود 
در مسكو به يك خبرنگار سيلي زد 

ويل اس��ميت كه ب��راي ش��ركت در اولين 
نماي��ش جهاني فيل��م »مردان س��ياهپوش 3» 
به مس��كو س��فر كرده ب��ود، با ي��ك خبرنگار 
اوكراين��ي درگير ش��د. ب��ه گ��زارش هاليوود 
ريپورتر، اسميت از اينكه مرد خبرنگار چند بار 

صورتش را بوسيد، عصباني شد. 
او م��رد را به عقب ه��ل داد و گف��ت: »چه 
مرگته رفيق؟!« اس��ميت بعد با پشت دست به 
او س��يلي زد. ويل اس��ميت در اين فيلم براي 
س��ومين بار در نقش مامور مخفي »جي« ظاهر 

شده است. 
او اين ب��ار به گذش��ته و دهه 1960 س��فر 
مي كند تا مانع قتل همكار مام��ور مخفي خود 
»كي« با بازي تامي لي جونز توس��ط موجودات 
بيگانه شود و مس��ير تاريخ را عوض كند. بري 
س��اننفلد »مردان س��ياهپوش 3« را كارگرداني 
ك��رده و ج��اش برولين و ام��ا تامپس��ن ديگر 
بازيگران اصلي آن هستند. دو فيلم اول »مردان 
س��ياهپوش« س��ال هاي 1992 و 2002 ساخته 
ش��د و در مجموع بيش از يك ميليارد دالر در 

دنيا فروش داشتند. 
 

 »زنگار  و استخوان« 
در جشنواره كن 

فيلم س��ينمايي »زن��گار و اس��تخوان« به 
كارگردان��ي ژاك اودي��ار در بخش مس��ابقه 
اصلي ش��صت و پنجمين دوره جشنواره فيلم 
كن به نمايش درآمد. ب��ه گزارش خبرآنالين، 
اي��ن فيلم كه يك��ي از 22 رقي��ب نخل طالي 
جشنواره كن امسال است، روز پنجشنبه روي 

پرده رفت.
 ماريون كوتي��ار بازيگر فرانس��وي برنده 
اس��كار در »زن��گار و اس��تخوان« نقش يك 
تربيت كننده وال قاتل را ب��ازي مي كند كه در 
حادثه ي��ي تلخ ه��ر دو پاي خود را از دس��ت 

مي دهد. 
 ژاك اوديار كارگردان »زنگار و استخوان« 
يكي از س��ه فيلمس��از فرانس��وي حاضر در 
بخش مس��ابقه اصلي جش��نواره ك��ن 2012 
اس��ت. او س��ال 2009 براي درام با موضوع 
زن��دان »يك پيش��گو« برن��ده جاي��زه بزرگ 

داوران كن شد. 
 كوتيار در فيلم جديد اوديار مقابل ماتياس 
ش��ونارتس، بازيگ��ر نه چندان شناخته ش��ده 
بلژيكي بازي مي كند. ش��ونارتس در »زنگار و 
اس��تخوان« نقش علي، مردي نه چندان باسواد 
را ب��ازي مي كند ك��ه ناگهان ناچار مي ش��ود 
مسووليت نگهداري س��ام پسر پنج ساله خود 
را ك��ه خيلي ه��م او را نمي شناس��د، به عهده 
بگيرد. علي كه بي پول اس��ت و دوس��تي هم 
ندارد ب��ه خواهرش پن��اه مي برد كه در ش��هر 
آنتي��ب در جنوب فرانس��ه زندگ��ي مي كند. 
هرچند خواهرش و همس��ر او پ��ول زيادي 
ندارند، اما براي علي و پس��رش در پاركينگ 
خانه جايي درس��ت مي كنند و مراقبت از سام 

را به عهده مي گيرند. 
علي به عن��وان بپ��ا در يك كلوب ش��بانه 
مشغول كار مي ش��ود. او پس از يك درگيري 
در كلوب استفاني )كوتيار( را مي بيند كه زني 
با اعتم��اد به نفس اس��ت. آنها با هم دوس��ت 
مي ش��وند. وقتي اس��تفاني پاهاي خ��ود را از 
دس��ت مي دهد، علي با او همراه مي ش��ود و 

كمك مي كند به زندگي بازگردد. 
»زنگار و استخوان« با استقبال بسيار خوب 
تماش��اگران روبه رو ش��د و به گفت��ه يكي از 
مسووالن جشنواره يكي از فيلم هايي است كه 
در سال هاي اخير در پايان براي مدتي طوالني 

مورد تشويق قرار گرفت. 
نقش آفريني ه��ر دو بازيگر، تماش��اگران 
كن را تحت تاثير قرار داد. روزنامه بريتانيايي 
تلگراف به »زنگار و اس��تخوان« چهار ستاره 
از پن��ج س��تاره را داد و از حض��ور كوتي��ار 
و ش��ونارتس ب��ه عن��وان »دو نقش آفرين��ي 
چشمگير در فيلمي با قدرت واقعي« ياد كرد. 

اوديار در نشست مطبوعاتي فيلم گفت از 
زماني كه نقش آفريني كوتي��ار را در »زندگي 
زيبا« فيل��م زندگينامه ي��ي اديت پي��اف ديد، 

دوست داشت با او همكاري كند. 
از س��وي ديگر ش��ونارتس ك��ه تلفيقي از 
عضل��ه و توانايي ه��اي بازيگري اس��ت، در 
پاسخ به س��والي درباره احتمال حضورش در 
هاليوود گفت: »بامزه اس��ت، چون اتفاقا هفته 
پيش براي ب��ازي در »رمبو 34« ب��ا من تماس 
گرفتند!«. »زنگار و اس��تخوان« با الهام از يك 
مجموعه داس��تان كوت��اه به همين نام نوش��ته 
كريگ ديويدسن ساخته شده كه درباره تالش 
ب��راي بقا در يك دنياي مدرن خش��ن اس��ت. 
اوديار گفت: »فيلم داس��تان آدم هايي است كه 
در بدترين موقعيت ممكن قرار دارند.« كوتيار 
كه قرار اس��ت به زودي در فيل��م جديد اصغر 
فرهادي بازي كند، درباره نقش آفريني خود در 
»زنگار و استخوان« گفت: »همه چيز به قدرت 

تخيل بستگي دارد.«

 گزارشي از زوال روياي امريكايي
  با نگاهي به  دو فيلم » نوجوان«  و »آنچه گذشت«  

كابوس هايت را محترم شمار

همچون مردي كه از مدام خواب بر مي خيزد و كابوس هايش 
رهايش نمي كنن��د يا مادري ك��ه با فرزندش جهن��م را تجربه 
مي كند، همدرد با دو عاشق محروم از وصال يا برادري كه بايد 
برادرش را خفه  كن��د و از آن گريزي ندارد، هم��راه با مردي كه 
بي دليل متهم مي شود به آزار كودكان يا با زني كه انگارچاره يي 
جز كش��تن همس��رش ندارد، همراز با مردي ك��ه از عادتش 
رهايي ندارد و قدم به قدم س��قوط مي كند يا پدر و دختري كه 
در انزوا آخر الزمان را سپري مي كنند، همزبان با سياستمداراني 
كه همه چي��ز را قرباني ق��درت مي كنند، همنوا ب��ا مادراني كه 
فرزندان  ش��ان را يكي يكي در جنگ خانگي از دست مي دهند 
و همگام با س��تاره يي كه آخرين روز هاي اوج و آغاز غروبش 
را مي بيند، ما تماشاگران در كابوس هاي نفسگير و بد بيني هاي 
خفقان آور جمعي از سينماگران غرق ش��ديم. روزها و روزگار  
ما در آثار سينماي سال گذشته چندان خوش بينانه نبود. تجربه 
اين دوران از دريچه چش��م سينماگران مس��تقل و به گونه يي 
دغدغه مند ش��ايد تلخ و تلخ تر ش��ده اس��ت. ان��گاري در اين 
زمانه براي ما و ايش��ان از هيچ چيز گريزي نيست و  بايد به طرز 
اجتناب ناپذيري در ابتداي دهه جديد دوباره و چندباره سقوط 
و تباهي قهرمان ها را تجربه كنيم و با تاكيد نتيجه بگيريم: »پايان 
انس��ان، پايان حيوان«. به نظر مي رسد در س��الي كه »هوگو« ي 
مارتين اسكورس��يزي كيفيت روياگونگي سينما را با حسرت 
يادآور شده بود و وودي آلن در »نيمه شب در پاريس« با پيشنهاد 
نوعي هم آغوشي/غرق شدن در رويا و خيال، با خلق جهاني پر 
از رنگ و نور به رويا هاي جمعي از تماشاگرانش و به خصوص 
قهرمانش رنگ واقعيت بخش��يد، آن را جاودانه كرد و ش��ايد 
همان كاركرد فراموش شده سينما را به ياد مان آورد و برايمان باز 
آفريد، عمده يي از سينما گران همچنان به مسير ديگري رفتند. 
رويا ها و رنگ ها فراموش شد و به جايشان ترس ها، نگراني ها 
و سياهي ها برجسته. فيلم ها شدند بازتابي از نااميدي ها و رنج ها 
و كابوس ها. وحش��ت هايي از خودم��ان. از اين نظر به تعبيري 
»زيباي خفته« )جوليا لي-2011( ترجمان تصويري و تجس��م 
روزگار بي روياي ما بود. همانجايي كه تبديل يك قصه شاه پريان 
معروف و محبوب كودكان به يك تراژدي مدرن، جسورانه و تا 
اندازه يي غريب امروزي با انتقادي گزنده و احتماال فمينيستي 
درباره نقش زن  در دنياي امروز تبديل مي ش��د. زماني كه ديگر 
شاهزاده يي در كار نيست. خوابي در كار نيست.  بيداري اي در 
كار نيست. اصال عشقي در كار نيست. »زيبا« ي فيلم كه انگار از 

دل تابلو هاي سبك رمانتيك 
معروفي چ��ون افليا يا ونوس 
بي��رون آمده ب��ود، نات��وان از 
دوس��ت داش��تن و دوس��ت 
داش��ته ش��دن، در نهاي��ت 
»آزادي« همچنان درهر لحظه 
وقتش را تنها با دادن خدمات 
به اي��ن و آن س��پري مي كرد. 
جايي ك��ه ش��خصيت هاي 
قصه درون قاب ه��اي گرم و 
خوش��رنگ آن، بي احساس 
و ش��ور، انگاري در دل سرما 
با هم گفت وگ��و مي كردند و 

روزگار مي گذراندند. 
 در دل دنيايي چنين س��رد 
و خشن تاكيد و نمايش زوال 
»روياي امريكايي« )به عنوان 
يك��ي از بزرگ تري��ن مناب��ع 

توليد سرمايه، سرگرمي و لذت( از چش��م سينماگران به طرز 
معناداري ناخوشي يك دوران را برجسته مي كند. تصوير گري 
اين محو تدريجي روياه��اي امريكايي البت��ه رويكرد چندان 
جديدي نيست. در دو دهه اخير آثاري چون »كازينو« )مارتين 
اسكورس��يزي- 1995(، »داگويل« )الرس فن تريه-2003( و 
»خون به پا خواهد ش��د« )پل توماس اندرسون-2007( نه تنها 
بر روياي امريكايي بلكه بر مفاهيم��ي بنيادي تر همچون خود 
امريكٰا، امريكايي بودن، امريكايي زيستن و امريكايي عمل كردن، 
ش��الق زدند و آنها را به طرز پريشان كننده يي، عميقا به پرسش 
گرفتند. در ميان سينماگران معاصر به طور ويژه كسي همچون 
سام مندز نيز در مجموعه ساخته هاي اندكش همچون »زيباي 
امريكايي« )1999(، »جاده يي به سوي پرديشن/ تباهي« )2002( 
و »جاده رولوشنري« )2008( به ته خط رس��يدن يك دوران را 
همراه با قهرمانان، آدم ه��اي معمولي از جنس خودمان )جامعه 
خودشان( و روابط و آرزوهايشان، خوب نش��ان مان داده بود. 
او حتي در »كله كوزه يي/جاره��د« )2005( پوچي و بي معنايي 
محض جنگ طلبي امريكايي و اساسا مساله جنگ را به بهترين 
حالت ممكن به س��خره گرفت. مي ش��ود گفت وقتي فيلمي 
چون »جاده رولوشنري« آنقدر سنگين و تلخ از آب درآمد كه به 
مذاق اعضاي آكادمي اسكار خوش نيامد و آنها به جايش فيلمي 
خوش بينانه را مثل » ميليونر زاغه نشين« )دني بويل-2008( كه 
در هند مي گذشت، در پنج رش��ته اصلي برگزيدند، و از طرف 
ديگر عبوسي و تيرگي فضاي اثر گويا باعث شد كه كارگردان 
و همسر ستاره و محبوبش )كيت وينسلت( بعد از مدتي از هم 
جدا شوند؛ مساله پايان رويا نه تنها روي پرده كه در جهان دور و 
بر خالق اثر عينيت بيشتري پيدا كرد. اين روزها تماشاي دوباره 
»جاده رولوش��نري« به خاطر تلخي و غمباري فزاينده و نوعي 
خودآگاهي آزاردهنده و تحميلي اش براي من دش��وار به نظر 
مي رسد. شايد دليل ديگرش اين باش��د كه اين اثر مانند »زيباي 
امريكايي« آنچنان كه بايد و شايد از بازيگوشي و تنوع بهره يي 
نبرده و بيش از اندازه جدي و خش��ك جلوه مي كند. به جاي آن 
ترجيح مي دهم فيلمي متوسط و كمتر قدرديده يي چون »خانواده 
جونز« )دريك بورت-2009( را ببينم. تصويري از خانواده يي 
دروغين با بازي دمي مور )در نقش مادر( و ديويد داچوني )در 
نقش پدر( كه قرار است در يك بازي از جنس» نمايش ترومن« 
با نقل مكان به محله يي اعيان نشين نه به بن بست  رسيدن و عدم 
كارايي روابط انس��اني كه بازتعريف و هجو مفهوم خانواده در 
دنياي مدرن و فروكاس��تن آن به عنوان يك شيوه زندگي كامال 
مصرفي و تبليغاتي، دس��ت بزند. خانواده خوشبخت و تماما 

امريكايي فيلم مي ش��ود معادل دقيق مصرف. آنه��ا زوج ها را 
به خانه دعوت مي كنند تا تحريك شان كنند به خريد كاالهاي 
تجاري ش��ركت هاي مختلف و همين. از اين بهتر شايد نشود 

واقعيت روياي امريكايي را به تصوير كشيد. 
س��ال گذش��ته اما، زوال اين رويا در نگاه منتقدان با مسائل 
ديگري گره خورد. رومن پوالنسكي در »كشتار« در آن آپارتمان 
زوج امريكايي اش ك��ه انگاري تنها به يك اتاق محدود ش��ده 
بود، دو خانواده را خيلي »متمدنانه« به جان هم انداخت و با آن 
گفت وگو هاي پينگ پونگي و ضرباهنگ س��ريعي كه بيش از 
هرچيزي مديون بازي بازيگران قدرناديده اش بود، در پس يك 
موقعيت ساده معمولي روزمره به همه چيز تاخت. دو زوجي كه 
قرار بود نماينده روشنفكران و سرمايه داران و آدم هاي معمولي 
جامعه امروز امريكا باش��ند و در  يك  مذاك��ره خيلي متمدنانه 
قرار بود مساله دعواي دو كودك شان را حل كنند كه در  نهايت 
كارشان به نزاعي عميق تر )و شايد سطحي  تر( كشيد و در يك 
آن، تمام دستاورد هاي هنري و انس��اني اين دوران را با هدايت 
كارگردان به مضحكه كش��يدند. فيلم به واقع بع��د از مدت ها 
احيا ي جودي فاستر بود و كانديد نش��دن او و جان سي رايلي، 
كريستف والتس و كيت وينس��لت براي اسكار بهترين بازيگر 
در حالي كه يك تنه تمام ب��ار فيلم را  به دوش كش��يدند كمال 
بي انصافي و مصداق يك بي عدالتي تمام عيار و صورت ديگري 
از به انتها رس��يدن روياي امريكايي ب��ود. از طرف ديگر جف 
نيكولز در »پناه بگير« اساسا يكسره روياي امريكايي را با كابوس 
امريكايي جايگزين كرد. كابوس هاي كورتيس )مايكل شنون( 
كه آرام آرام دهشتناك تر مي شوند و همزمان با اينكه به آينده يي 
مهيب اشاره دارند، مجموعه يي از نگراني هاي ديروز )بيماري 
پدر و مادر كورتيس( و امروز )مساله كار و بيمه و درمان كودك 
ناش��نوا و تامين مالي خانواده( 
را در خ��ود جم��ع كرده ان��د، 
در انته��ا به آغ��از آخرالزمان و 
در حقيق��ت ش��روع كابوس 
اصل��ي/ حقيق��ي مي انجامد. 
موفقيت فيلم در بسط دنيايش، 
ايج��اد حساب ش��ده تعليق و 
كنج��كاوي، همراه ك��ردن و 
نزديكي تماشاگر با شخصيت 
اصل��ي ماج��را و درهم آميزي 
بدون اغراق و با طمانيه امروز 
ب��ا آخرالزم��ان پي��ش رو، آن 
ه��م در دل جامعه ي��ي كامال 
امريكايي در مقايس��ه با اثري 
)الرس  »مالنكولي��ا«  چ��ون 
فن تري��ه-2011( معن��ا پي��دا 
مي كند. جايي ك��ه نيكولز در 
تعميم يك بحران ش��خصي/ 
منطقه يي و درهم آميزي اش با فاجعه يي همه  گير پيروز مي شود و 
فن تريه در بازتعريف بن بست و مالل، خود مالل آور شده و در 
سطح مي ماند )در واقع اگر قرار بر نمايش آخرالزمان انساني بود 
كه فن تريه بارها و بارها در حد نهايتش در  داگويل و مندرلي و 
شكستن امواج و دجال  نشان مان داده بود. واقعا ديگر چه نيازي 
بود به تكرار مكررات و نمايش كشدار و بي ظرافت آن  ميهماني 

مثال براي تاكيد بر روابط ويران آدم ها؟( 

در باالي فهرست شكست خوردگان و واماندگان سال 
را  »نوجوان«  قهرمان  ضد  ميويس گري  مي توان  گذشته 
قرار داد. زن ميانسال امريكايي كه پيش از اين محبوب 
همگان بود به شهر كوچك دوران نوجواني اش برمي گردد 
تنهايي نجات دهد و هم رابطه يي  از  تا هم خودش را 
نافرجام را از سر بگيرد. اما اين سفر، سفر پيروزي نيست. 
قصه اين بازگشت و مواجهه با گذشته رويايي و حال 
خراب، در طول شكل گيري، آرام آرام تبديل مي شود به 
خودزني  ميانسالي،  بحران  از  كميك/تراژيك  تصويري 
پايان خوش.  از جمله  بن بست رسيدن همه چيز  به  و 
دخترك خوش بر و روي سال هاي دور كه مدتي را نيز 
به نوشتن كتاب مشغول بوده است، همچون رمانش و 
نيمه تمام  رمان  همان  در  كه  خيال هايش  و  البته خواب 
پيش  سال هاي  نوجوان خواستني  همان  زبان  از  آخري 
 درباره شان مي نويسد، در حال محو شدن است )عنوان فيلم
 - Young Adult- هم اشاره يي است به طبقه بندي سني 
آن كتاب ها كه براي نوجوانان چاپ مي شود، هم استعاره يي 
است از خود ميويس كه انگار در جايي از زمان با توهماتش 
باقي مانده و گويي در تجربه و رسيدن به مفهوم بلوغ 
خودش را به نفهمي زده است!(. كل فيلم انگار نمايش دست 
و پا زدن هاي اوست براي فرار از اين بي اعتباري امروز و 
تالش رقت انگيزش براي رسيدن به ساالري ديروز، و خب، 
درنهايت با شخصيتي طرف مي شويم كه قدم به قدم در طول 
ماجرا در قالبي غيرآزار دهنده ما را از خودش متنفر مي كند. 
شخصيت ميويس گري از معدود ضدقهرمان هاي- به معني 
واقعي كلمه - دوست نداشتني سال هاي اخير است كه در 
كنار كسي چون دانيل پلين ويو )دانيل دي لوئيس( »خون 
به پا خواهد شد« هم مي توان از اين حجم خود محوري 
و محدود شدن تمام جهان به خود و آرمان هايشان به حد 
انفجار متنفر شد و هم با اشتياق به تعقيب سرنوشت  شان 

مشتاق بود. 

از يك منظر فيلم و جهانش نمايشگر چيزي مي شود 
)جان  دوباره«  ديدار  امريكايي:  »پاي  فيلمي چون  مثال  كه 
هورويتز و هايدن شولسبرگ- 2012( كه اين روزها بر پرده 
سينماست، بايد در اليه هاي پنهاني اش قابل رديابي مي بود كه 
نيست )بماند كه شايد چنين انتظاري از چنين فيلمي حرف 
چرتي به نظر برسد.( پسركان نوجوان امريكايي كه هوس ها 
و خواهش هاي جماعت كثيري از هم نسالن شان را در سه 
فيلم سينمايي و چند نسخه ويدئويي فوران كرده بودند، اين 
بار در نوبت تجديد ديدار پس از 13 سال قرار  بود با تغذيه و 
تاكيد دوباره بر  همان نشانه هاي اروتيك تكراري و دستمالي 
 شده هم به زعم خودشان گوشه و كنايه يي به دوران حال و

- به قول معروف- وقاحت مثال بيشتر اين دوران بزنند هم پستي 
و بلندي هاي زندگي زناشويي را يادآوري كنند و هم در يك 
پايان مثال خوش، حضور بالمنازع جنسيت در تمام عرصه هاي 
زندگي و اين شيفتگي بي و حد و حصر فراگير را موكد سازند 
و خب، در نهايت تمام اين تالش بي جهت تنها دستاوردش 
خنديدن چندباره و تكراري به مسائل اروتيك است و انتقام 
جنسي استيفلر از مادر فينچ. به نظر  مي رسد در اين گونه سينمايي 
آنچه تماشاگران مي خواهند نه يادآوري تغييرات و عوض 
شدن دوران، بلكه شوخي سخيفي با آنها ست. )نكته حاشيه يي 
درباره »پاي امريكايي: ديدار دوبار« كه با حال و هواي ميويس 
»نوجوان« از قضا جور در آمده اين است كه پسرهاي جوان ها 
جاافتاده تر  شده اند اما دختركان به طرز اسف برانگيزي شكسته تر 

به نظر مي رسند.( 
»نوجوان« از اين نظر در  تقابل كامل با اين دنياست. بازگشت 
ضدقهرمان قصه مساوي مي شود با تصوير رقت انگيزي از 
خودخواهي، خودشكني و در پايان خودويرانگري و آشكار 

حاد  بيماري  تدريجي  شدن 
افسردگي. در يك آن، روياي 
مي خواهم  را  هرچه  »من 
مي توانم به دست بياورم« رنگ 
مي بازد و تمام. حتي مي توان 
ميويس را به تعبيري نسخه 
از  دانست  مبتذلي  امريكايي 
»سالي  منويل(  )لزلي  مري 
لي-2010(  )مايك  ديگر« 
آن هم با دوز همدلي كمتر. 
نمايش گذرا و بي تاكيد عادات 
او در خوردن نوشابه رژيمي، 
تماشاي  و  حاضري  غذاي 
با  »همراه  برنامه  بي حاصل 
خانواده كرداشيان« نشانه هايي 
از خلوت اوست. اصال همان 
خودش  تلويزيوني  برنامه 
گوياي همه چيز است. نگاه 

پرحسرت ميويس به آدمي همچون كرداشيان كه در فرهنگ 
امريكايي نسخه فربه و موسياه پاريس هيلتون و امثالهم است و 
توامان حماقت، ثروت، اعتبار بي دليل، شهرت و زيبايي )البته با 
كمك آرايش و فتوشاپ( را در خود جمع كرده )به قول سردبير 
نيويوركر كه درباره هيلتون گفته بود همه آن چيزهايي را دارد 
كه باعث مي شود مردم از امريكايي ها متنفر باشند( و تماشاي 
نمايش پوچ خوشگذراني ها و روابط كرداشيان با اين و آن و 
زندگي بي آرمانش براي كسي كه در خيالش مي توانست همه آنها 
باشد و نيست و اينكه واقعيت گند تر از اين حرف هاست، براي 
ما )و احتماال خود ميويس( بن بست رويايي امريكايي و چه بسا 

چرت بودن آن را يكجا عيان  مي كند. 
 در دهه گذشته جيسون ريتمن در كنار كساني چون 
»نواح بامباخ« ])ماهي مركب و نهنگ- 2005(، )مارگارت 
»الكساندر  و  )گرينبرگ-2010([  و  عروسي-2007(  در 
پاين« ])راه هاي جانبي-2004( و )نوادگان- 2011([ با سرك 
كشيدن به زندگي طبقه متوسط ساكنان امريكا و در حركتي 
متعادل و متوازن بين سينماي مستقل و جريان اصلي سعي 
در نمايش روابط و دغدغه هايي داشته اند كه هم تازه بودند 
و به نوعي متفاوت از ملودرام هاي معمول و هميشگي جلوه 
مي كرد، هم وجوه نمايش داده نشده و ناگفته يي را از فرهنگ 
امريكايي نشان مي دادند و هم در دل سينماي امريكا صدا هاي 
تازه و اميدواركننده يي به نظر مي رسند. ريتمن در اين آخرين 
فيلمش كه به مراتب از آثار پرهياهو و متوسط رو به ضعيفي 
چون »جونو« )2007( و »باال در آسمان« )2009( چندين 
قدم جلوتر است موفق شده با بسط آرام و تدريجي قصه اش 
بدون اغراق و سر و صداي اضافي، تماشاگر را با يكي از دافعه 
برانگيز ترين ضدقهرمان هاي زن سال هاي اخير همراه كند. 
نه تنها چارليزترون كه در اين فيلم تجسم خودشيفتگي و 
خودزني است و شكنندگي و ضعف و حسرت را يكجا ارائه 
مي كند )باز هم كانديد نشدنش براي اسكار جزو بي انصافي ها 
به حساب مي آيد(، بلكه مت فري هاف ميانسال معلولي كه 
او هم نماينده بي انصافي روزگار/جامعه امريكايي است و 
در اين سفر يار غار و سنگ صبور ميويس مي شود و خواهر 
او كه همچنان در انتها به ستايش پوچ اين توهم امريكايي 
دست مي زند و اساسا تمام بقيه شخصيت هاي حاشيه يي به 
سنجيده ترين شكل در جهان يكسره خاكستري اثر سر جاي 
خودشان قرار گرفته اند. ظرافت ريتمن در نمايش بدبينانه 
و تلخ اما قابل تحمل روزگار ناخوش قهرمانش حداقل 

سينمادوستان را به آينده سينمايي او اميدوار تر مي كند. 

 در»آنچه گذشت« اما اين ابرقهرمان است كه اين بار هم پايه 
مردمان عادي و چه بسا ترسناك تر سقوط مي كند. البته اين مسير 
رو به تباهي اتفاق چندان تازه يي نيست. بيش از نيم قرن است 
كه امريكا و تفكر امريكايي به مدد كميك بوك ها، تلويزيون و 
سينما مجموعه گوناگون و گويي فنا ناپذيري از ابرقهرمان ها و 
دشمن شان را بخش جدايي  ناپذير فرهنگ عامه كرده اند. در اين 
فرهنگ هميشه در كنار ابرقهرمان نجات دهنده، نيرويي اهريمني 
هم بوده است كه راه  و آرمانش را گم كرده  و رستگاري را در شر 
مي بيند و نتيجه در بيشتر اوقات به بازتوليد دو قطبي خير و شر 
ختم مي شود. اما چيزي كه »آنچه گذشت« را تا حدودي متمايز 
مي كند بيشتر به قهرمان و چگونگي نمايش جهان اثر بر  مي گردد. 
فيلم بيشتر- همچون نامش- به وقايع نگاري يا روزشماري 
يك دگرديسي مي ماند. اندرو، نوجوان معمولي و يكي از همان 
تك افتادگان هميشگي كه هيچگاه به نظر نمي آيند و انگاري عالم 
و آدم روي سرشان خراب شده احتماال ما به ازاي وخيم و واقعي 
پيترپاركر »اسپايدرمن« و در جهتي ديگر نسخه  بيچاره تر و 
مغششوش تر و بي شك ملموس تر بوريس بنر »هالك« در دنياي 
خود ما است. او ناخواسته با همراه دو دوست ديگرش تحت 
تشعشعات يكي از اجرام آسماني قرار مي گيرند و اين آغاز 
ماجرايي  است كه ابتدايش بازيگوشي و تفريح و ذوق زدگي 
 است و امتدادش كشف قدرت و كنترل و به كارگيري آن و 
پايانش انحطاط. اينجا ديگر خبري از رستگاري و نجات و مساله 
»قهرمان/ قدرت/ مسووليت« نيست. اينجا با آدمي طرفيم كه در 
نهايت از خانواده و جامعه و بي شك خودش انتقام يك دوران و 
آدم هاي تحقيرشده اش را مي گيرد. قدرت و قهرمان به تدريج 
به معضل اصلي بدل مي شوند و فاجعه آخرالزماني نهايي به 
نعره هايي مي ماند كه بايد سال ها قبل و در موقعيت هاي ديگري 

زده مي شد. 
قصه فروپاشي ابر قهرمان ها و س��ر آمدن اين تفكر، پيش از 
اين در فيلمي چون »نگهبانان« )زك اسنايدر-2009( در  قالبي 
ش��كوهمند و خوش آب و رنگ و به نوعي متعالي، به بهترين 
شكل ممكن در س��ينماي بدنه به نمايش درآمده بود. اما »آنچه 
گذش��ت« نه تنها قهرمانش را وارد دنياي واقع��ي كرده بلكه با 
ساختاري مستندگونه به نوعي اين واقعيت نمايي را تشديد كرده 
است. تركيب مستند نمايي )با حضور خود افشاگرانه دوربين 
به عنوان يكي از شخصيت ها( و ژانرهاي مختلف سينمايي در 
يك دهه گذش��ته كم كم جاي 
خودش را در سينماي جريان 
اصلي تثبيت كرده است. براي 
مثال در گونه وحشت: »پروژه 
جادوگر بل��ر« )دانيل مايريك 
س��انچز-1999(،  ادووار  و 
»حركات غيرطبيع��ي« )اورن 
پلي - 200( و دنباله هاي بعدي 
» Rec«  )خام��ون باالگ��رو و 
پاكو پ��الزا-2007(، »آخرين 
جن گي��ري« )دانيل اس��تام- 

 )2010
در گونه وحشت/ علمي 
)گونزالو  »آپولو 17«  تخيلي: 

لوپز گالئو-2011( 
در گونه وحشت/ علمي 
»چمنزار/  فاجعه:  تخيلي/ 
ريوس- )مت  فيلد«  كالور 

 )2008
در گونه اكشن/ علمي تخيلي: »شكارچي ترال« )آندره 

اوردال- 2010( 
 سازندگان فيلم ها، با تركيبي از تصاوير ويدئويي، به 
كارگيري بازيگرهاي به ظاهر آماتور، پرهيز از صحنه آرايي 
و گريم و جلوه هاي ويژه مرعوب كننده صوتي يا تصويري، 
عدم استفاده از موسيقي، بدون حركات دوربين پيچيده و 
طراحي شده و پرهيز از ميزانسن هاي آشنا؛ آنها را به لحاظ 
كيفي در حد آثار خانوادگي/ مسافرتي كاهش دادند اما در 
جهتي ديگر با آشنايي زدايي، كيفيتي مستقل و تا حدودي 
يگانه به آنها بخشيده اند و البته به نوعي همذات پنداري 
تماشاگر با شخصيت ها و باور تماشاگر را به اصالت آنچه 
روي پرده مي بيند و همچنين تجربه يي ديگرگون از تعليق و 
ترس و درهم آميزي اين حس ها را با زندگي روزمره تقويت 
كرده اند. )چند سال پيش ديويد بوردول حتي به كاربرد 
خالقانه قابليت دكمه برگشت تصاوير روي دوربين به 
جاي فالش بك در فيلم »چمنزار« اشاره كرده بود.( در »آنچه 
گذشت« وراي ثبت و تاريخ نگاري انحطاط قهرمان، دوربين 
به مثابه كاتاليزوري در شكل گيري هيوالي نهايي عمل 
مي كند. اينكه در پايان فيلم همچنان براي جامعه، قهرماني 
بازمانده كه مي تواند در نقش نجات دهنده ظاهر شود شايد 
چندان با سمت و سوي بدبينانه اثر همخوان نباشد اما سفر 
او از امريكا به تبت را )حاال  گيريم در جهت تحقق آرزوي 
دوستش( مي توان دوري گزيني از جماعتي دانست كه از 

يك »هيچي« مي توانند هيوال بسازند. 

گوستاو كارل يونگ )مايكل فاسبندر( در نماهاي پاياني 
»شيوه هاي خطرناك« )ديويد كراننبرگ- 2011( رو به ما و 
سابينا )كي يرا نايتلي( با چشماني سرخ از اشك و با بغضي در 
گلو كه انگار مدت هاست دارد خفه اش مي كند از رويا/كابوسي 
حرف مي زند كه در آن آينده مصيبت باري را پيشگويي مي كند 
و طوري مي ترسد كه گويي قرار است خون به پا  شود كه كمي 
ديرتر همان هم مي شود. براي جمعي از سينماگران و اتفاقا 
بخشي از تماشاگران اين روزها شايد در ذاتش به همان هولناكي 
و خفقان  آوري كابوس يونگ است. براي اين دوران و وخامت 
و بن  بست روابط انساني و مهم تر از آن آتيه بي چشم انداز پيش رو 
پيشنهاد فيلمي چون »پناه بگير« مي تواند اندكي گره  گشا باشد. در 
كابوس ها نبايد غرق شد اما بايد آنها را محترم شمرد. بايد كاري 

كرد. بايد كاري كرد.

   حامد صرافي زاده

جيس��ون  كارگ��ردان :   
فيلمنامه نوي��س :  ريتم��ن. 
مدي��ر  كادي.  ديابل��و 
اري��ك  فيلمب��رداري: 
استيلبرگ. تدوينگر: دانا  اي. 
گالبرمن. سازنده موسيقي: 

رالف كنت. 
  بازيگ��ران: چارليز ترون 
)ميويس گ��ري(، مت فري 

هاف )پتون اوسوالت(، پتريك ويلسون )بادي اسليد( 
 مدت زمان: 94 دقيقه

 محصول: 2011 امريكا
 امتيازها: س��ايت اي ام دي بي )6/7 از 10(، سايت 

متاكريتيك )71 از 100( 

Young Adult »نوجوان«
 كارگردان : جاش ترانك

 فيلمنامه نوي��س : مك��س 
لنديس 

 مدي��ر فيلمب��رداري: متيو 
جنسن

 تدوينگ��ر: الي��وت گرين 
برگ 

 بازيگران: دي��ن دي هان 
)اندرو ديتمر(، الكس راسل 

)مت گرتي(، مايكل بي جردن )استيومونتگومري( 
 مدت زمان: 86 دقيقه

 محصول: 2012 امريكا
 امتيازها: س��ايت اي ام دي بي )7/3 از 10(، سايت 

متاكريتيك )69 از 100( 

Chronicle  »آنچه گذشت« 

 نمايي از فيلم » نوجوان«     نمايي از فيلم » آنچه گذشت«    


