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»روبرتوروسليني«107سالهشد
ايسنا| چهارشنبه هشتم ماه مه  يكصدوهفدهمين 
سالروز تولد »روبرتو روسليني«، كارگردان صاحبنام 

ايتاليايي و از پايه گذاران سينماي نئورئاليسم است. 
»روبرتو روسليني« هشتم مه  1906 در شهر 
رم متولد شد كه پدرش »آنجيولو جوزپه«، معمار 

نخستين تاالر سينما در اين شهر بود. 
اين فيلمساز ماندگار تاريخ سينما از كودكي در 
سالن تاريكي كه پدرش طراحي كرده بود ساعت ها 
به تماشاي فيلم هاي كوتاه آماتوري مي نشست. وي 
كه سال هاي طاليي زندگي  خود را تحت حكومت 
فاشيستي موسوليني گذراند، در 34 سالگي به عنوان 
تدوينگر، دوبلور و فيلمنامه نويس پا به دنياي سينما 

گذاشت. 
»روسليني« خيلي زود همه رموز كار را آموخت 
و پس از نوشتن فيلمنامه »پيش درآمدي براي پس 
از نيمروز فاون«، ساخت نخستين فيلم خود را آغاز 
كرد. وي كه از همان ابتدا خود را به عنوان يك 
فيلمنامه نويس و فيلم ساز موفق نشان داده بود، در 
سال 1945 با همكاري فدريكو فليني فيلمنامه »رم، 
شهر بي دفاع« و »پاييزا« را نوشت و در همين سال ها 

هم اين دو فيلم مشهور را جلوي دوربين برد. 
با نگاه فاشيستي را  فيلم  وي در جواني سه 
كارگرداني كرد كه در آينده به هنگام نوشتن كارنامه 
خود براي نشريه »كايه دو سينما« از اضافه كردن آنها 
به كارنامه خود امتناع كرد. روسليني طي سال هاي 
1945 تا 1949 عالوه بر كارگرداني سينما، حضور 
در تئاتر را نيز تجربه كرد و به كارگرداني چند 

نمايش پرداخت. 
»از  به  مي توان  دوره  اين  فيلم هاي  ديگر  از 
خودي ها« در سال 1946 و »آلمان، سال صفر« در 
سال 1947 اشاره كرد. بسياري از كارشناسان و 
منتقدان دهه 50 و 60 سينماي اروپا، روسليني را از 
بزرگ ترين كارگردانان تاريخ سينماي ايتاليا مي دانند 
و او را عامل موفقيت و تولد دوباره سينماي ايتاليا در 

دوره پس از جنگ معرفي مي كنند. 
چون  بزرگي  فيلمسازان  كنار  در  روسليني 
بزرگ ترين  از  »دسيكا«  و  »فليني«  »ويسكونتي«، 
كارگردانان سينماي ايتاليا و آغازگر »موج نو« اين 

سينما به شمار مي رود.
 روسليني با »اينگريد برگمن« فيلم »استرامبولي، 
سرزمين خدا« را ساخت. اين فيلم داستان »كارين«، 
ماهيگير  ليتواني است كه همسر  از  فراري  زني 
ايتاليايي بينوايي مي شود تا از زنداني شدن در يك 
اردوگاه بگريزد، اما خود را در تله استرامبولي يك 

جزيره دورافتاده آتشفشاني مي يابد. 
روسليني و برگمن تا سال 1956 با هم بودند 
و در اين دوره با هم پنج فيلم ساختند. روسليني 
در سال 1959 پس از جدايي از برگمن يكي از 
پيچيده ترين و زيباترين كارهاي سينمايي خويش را 
به نام »ژنرال دالروره« با بازيگري هنرپيشه بزرگ 
ايتاليايي ويتوريو دسيكا به پرده درآورد. اين فيلم 
برنده جوايز متعددي از جمله جايزه شير طالي ونيز 
1959، جايزه بهترين فيلم از دويد دوناتلو از انجمن 

روزنامه نويسان سينمايي ايتاليا در سال 1960 شد. 
داستان فيلم پژوهشي است در دگرگوني شخصيت 

و پيچيدگي هاي رواني و اخالقي. 
در سال 1963 روسليني اعالم كرد كه از سينما 
به كارهاي تلويزيوني  تنها  كنار خواهد رفت و 
گسترش  فرهنگي  آموزش  تا  پرداخت  خواهد 
دهد. و اينچنين بود كه در اين چرخه او چندين 
فيلم زندگينامه يي و فيلم كوتاه »گواه وند « را براي 

تلويزيون ساخت. 
از جمله اين فيلم ها بايد از »فرمانروايي لويي 
چهاردهم« در سال 1966، »سوكراتيس« )سقراط( 
در سال 1971، »آگوستين هيپو« و »بليز پاسكال« 
هر دو در سال 1972، »دكارت« در سال 1974 

»كنسرت براي ميكل آنژ« در سال 1977 نام برد. 
در سال هاي پاياني روسليني دو فيلم »سال يكم« 
و »مسيحا« را نيز ساخت. در »سال يكم« )1974) 
به  را  گاسپري«  دو  »آلچيد  زندگينامه  روسليني 

تصوير كشيد. 
سينمايي  فعاليت  دهه  چند  طي  »روسليني« 
موفق به كسب عناوين و جوايز معتبري شد كه از 
مهم ترين آنها مي توان به جايزه بزرگ جشنواره كن 
در سال 1946، جايزه بزرگ جشنواره لوكارنو در 
سال 1948 و شير طالي ونيز در سال 1959 اشاره 
كرد. »روبرتو روسليني« روز سوم ژوئن 1977 در 

سن 71 سالگي در شهر رم دارفاني را وداع گفت. 

جشنپنجاهمينسالساخت
»كلئوپاترا«درجشنوارهكن

جشنواره فيلم كن پنجاهمين سال ساخت فيلم 
معروف »كلئوپاترا« را جشن مي گيرد. 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، 
»فاكس«  با همكاري كمپاني  فيلم كن  جشنواره 
تحسين شده  فيلم  ساخت  سالگرد  پنجاهمين 
»كلئوپاترا« را همزمان با نمايش ويژه اين فيلم برگزار 

مي كند. 
دوره  شصت وششمين  برگزاركنندگان 
جشنواره كن با حضور فرزندان »اليزابت تيلور« 
فيلم پرهزينه  و »ريچاردبرتون« سالگرد ساخت 

»كلئوپاترا« را برگزار خواهد كرد. 
مه   21 روز  »كلئوپاترا«  بازسازي شده  نسخه 
 در بخش فيلم هاي كالسيك جشنواره كن روي 
پرده خواهد رفت كه همراه با حضور »كريستوفر 
ولدينگ«، فرزند »اليزابت تيلور« و »كيت برتون« 

دختر »ريچارد برتون« خواهد بود. 
همچنين قرار است »جسيكا چستين«، بازيگر 
فيلم  نمايش  مراسم  در  نيز  هاليوود  اسكاري 

»كلوئوپاترا« حضور يابد. 
فيلم  بازسازي شده  نسخه  نيز  فاكس  كمپاني 
»كلئوپاترا« را از روز 22 مه  و در بيش از 200 سالن 

سينما در سراسر جهان اكران خواهد كرد. 

سينمايجهان
فيلمهايپرهزينههاليوود

رانجاتميدهند؟
خبرآنالين| تابستان فصل اكران بالك باسترها در 
سينماهاي دنياست و امسال دست هاليوود از اين جهت 

بسيار پر است. 
در سالي كه گيشه هاي فروش در امريكاي شمالي با 
كاهش تعداد تماشاگران و كاهش فروش بليت  روبه رو 
است، استوديوهاي اصلي هاليوود تا حد زيادي روي 
فيلم هاي پرهزينه كه مي توانند اوضاع را تا حد زيادي 

تغيير دهند، حساب كرده اند. 
از 45 فيلمي كه از جمعه هفته پيش تا روز كارگر 
در اياالت متحده و كانادا روي پرده مي روند، حداقل 18 
فيلم با بودجه بيش از 100 ميليون دالر ساخته شده اند و 
در ميان آنها پنج فيلم با بودجه بيش از 200 ميليون دالر 
مقابل دوربين رفته اند. در تابستان 2012 تنها 12 فيلم از 
40 اكران شده در اين مقطع زماني بودجه بيش از 100 

ميليون دالر يا بيشتر داشتند. 
 بارتن كراكت، تحليلگر ارشد »ليزارد كپيتال ماركتز« 
مي گويد: »هاليوود ظاهرا متوجه شده چه چيزهايي 
مي كند:  مسير حركت  همان  در  و  مي دهد  جواب 
ابرقهرمانان، فيلم هاي انيميشن كامپيوتري براي كودكان 

و دنباله ها«
 تابستان سينمايي در حالي آغاز شده كه صنعت 
سينما براي چهارمين ماه پياپي كاهش فروش را تجربه 
مي كند. برابر با Hollywood. com درآمد حاصل از 
فروش فيلم ها در امريكاي شمالي از ابتداي سال 2013 
تاكنون در مقايسه با پارسال تقريبا 12 درصد كمتر است. 
 استوديوها براي كمك و خروج از وضعيت موجود 
كارتون هاي  مضور،  قصه هاي  شخصيت هاي  به 
سه بعدي و اعضاي »يواس اس اينترپرايز« تكيه كرده اند. 

 تابستان سينمايي جمعه پيش با اكران »آيرون من3«  
تازه ترين فيلم مجموعه ابرقهرماني مارول استوديوز 

درباره توني استارك غول صنعت آغاز شد. 
 انتظار مي رود اين دنباله از جمعه تا يكشنبه در هفته 
اول اكران در امريكاي شمالي 170 ميليون دالر بفروشد 
و بيشترين فروش افتتاحيه يك فيلم از ابتداي سال 2013 
تاكنون و احتماال بيشترين فروش افتتاحيه يك فيلم 

اكران شده در تابستان را جابه جا كند. 
همراهان  امسال  پرهزينه  ابرقهرماني  فيلم  اين   
و رقباي بسيار خواهد داشت. از مه تا آگوست هر 
هفته چند دنباله يا پيش درآمد پرهزينه و البته پرخطر 
اكران مي شود، از جمله »مرد فوالدين«  تازه ترين فيلم 
سوپرمن، يك »سفر ستاره اي« جديد )»درون تاريكي« 
Into و يك فيلم جديد »خماري« در اين بين چند فيلم 
انيميشن خانوادگي مانند »من نفرت انگيز2«  و »دانشگاه 
هيوالها« همين طور »گتسبي بزرگ« اقتباس سه بعدي از 
رمان معروف اف. اسكات فيتزجرالد هم هستند كه فيلم 

آخر به ويژه براي تماشاگران زن جوان جذاب است. 
فيل زاكرتي، مدير ارشد شركت »فينيكس بيگ 
سينماز منيجمنت« كه مديريت 25 سينما در 15 ايالت 
در اياالت متحده را به عهده دارد، مي گويد: »ما هميشه 
منتظر تابستان هستيم، اما امسال به ويژه نفس ها در سينه 
حبس شده است. كاهش چند درصدي درآمدها يك 
بحث است، اما وقتي فيلم هايي داريد كه ميليون ها دالر 

هزينه ساخت آنها شده، بايد واقعا كاري كنيد كه اين 
فيلم ها بفروشد.«

 تابستان به طور مرسوم يك فصل پرسود براي 
صنعت سينماست. پارسال حدود 40 درصد از درآمد 
كل حاصل از فروش فيلم ها در اين مقطع چهار ماهه 
حاصل شد، اما پارسال فيلم »انتقامجويان« بود كه با 1/5 
ميليارد دالر سومين فيلم پرفروش تاريخ سينما در سطح 
جهاني همين طور سومين فيلم پرفروش تاريخ اياالت 
متحده و كانادا شد و فروش آن 15 درصد كل فروش 

داخلي فيلم ها در تابستان را دربر گرفت. 
موفق  فيلم هاي  ديگر  نه  و  »انتقامجويان«  نه   
نتوانستند گيشه هاي فروش فيلم ها در تابستان 2012 را 
نجات بدهند. مجموع فروش فيلم ها در اين فصل در 
مقايسه با يك سال قبل سه درصد كمتر بود. با اين حال، 
هاليوود در پايان سال به لطف نمايش موفق فيلم هاي 
اكران شده در پاييز و كريسمس كه تماشاگران پيچيده تر 
را نشانه رفته بودند – فيلم هايي مانند »زندگي پي«، 
»لينكلن«، »آرگو« و »اسكاي فال« - توانست به بيش از 
يك دهه كاهش درآمد و كاهش فروش بليت خاتمه 

بدهد. 
 شين بلك، كارگردان و يكي از فيلمنامه نويسان 
رابرت  »انتقامجويان«  مانند  كه   »3 من  »آيرون 
سايه  مي گويد:  مي كند،  بازي  آن  در  جونير  داوني 
سنگيني   2013 تابستان  بر  به شدت  »انتقامجويان« 
مي كند. »انتقامجويان« اين ركورد مسخره و در عين حال 
دلهره آور را خلق كرده است. اين ركوردشكني در عين 
حال بسيار سودمند است، چون هر كس »انتقامجويان« 

را ديد فيلم ما را هم مي بيند. 
البته تماشاگران همه فيلم ها را نمي بينند. هر سال در 
فصل تابستان تعدادي از فيلم هاي پرهزينه عملكردي 
نااميدكننده دارند. پارسال فيلم »ناو« چنين وضعيتي 
داشت. امسال نگاه ها متوجه وسترن »رنجر تنها« توليد 
والت ديزني استوديوز و جري بروكهايمر، تهيه كننده 
اكشن است كه به جرات پرهزينه ترين فيلم اكران 

تابستان است. 
 اين پروژه 225 ميليون دالري از روي داستاني 
ساخته شده كه ابتدا در قالب يك مجموعه نمايش 
راديويي پخش شد. آرمي همر در »رنجر تنها« نقش 
رنجر نقابدار تگزاسي را بازي مي كند و جاني دپ به 
نقش تونتو همراه سرخپوست او ظاهر شده است. 
فيلم هاي وسترن كه در سال هاي اخير روي پرده سينما 
متفاوت  عملكردي  فروش  گيشه هاي  در  رفته اند 
داشته اند: »جانگوي آزاد شده« و »شهامت« موفق بودند 
اما »كابوي ها و بيگانه ها« و »جان كارتر« به سختي 
شكست خوردند. »رنجر تنها« كه در تعطيالت چهارم 
ژوئيه اكران مي شود، هنگام توليد با مشكالتي روبه رو 
بود. و در مقطعي فيلمبرداري آن به خاطر مسائل مربوط 

به بودجه به طور موقت متوقف شد. 
در  ماه  اين  شمالي  امريكاي  در  سينماداران 
گردهمايي ساالنه سينماكان اين نكته را مطرح كردند 
كه نبود تنوع در بازار يكي از داليل فروش كم فيلم ها از 

ابتداي سال 2013 تاكنون بوده است.

خبردريچه

  حامد صرافي زاده قسمت اول اين گفت و گو را روز 
گذشته خوانديم قسمت دوم اين گفت و گو را اكنون با هم 

مي خوانيم.

  البته با اينكه از »عشق« گريزي نيست ولي انگاري از »هولي 
موتورز« هم گريزي نيست در اين بحث. در »هولي موتورز« 
نوعي پويايي است كه آن را در مقابل ايستايي »عشق« 
برجسته مي كند. پويايي اش انگار از خود هنر سينما مي آيد. 
همچنان قدرت سينما را در شگفت زده كردن به رخ مي كشد. 
بازيگوش است و خب در بازي اش با ژانر هاي سينمايي و 
عوض كردن لحنش مي تواند تماشاگرش را سرشار از 
لذت كند يا در  جايي كه اين بازي را دوست نداشته باشد 
يا نفهمد به راحتي از دست بدهد. اگر بيشتر فيلم ديده  باشي 
شايد جذابيت فيلم بيشتر هم بشود و شايد هم بيشتر شما را به 

واكنش منفي باز دارد. 
به عنوان فيلمساز هروقت به خودت برمي گردي و به خود 
يا تاريخ سينما ارجاع مي دهي، بازي را برده  يي. جايي ديگر هم 
گفته بودم كه سينما هر وقت به خودش اشاره مي كند مي برد. 
اصوال هر هنري كه يك بار به خودش اشاره مي كند، تا اندازه يي 
مي برد. اين بحث را در ارجاع به تابلوي »كنيزكان« والسكز نوشته 
بودم. نقاشي در آنجا دارد به خود روند آفريده شدنش اشاره 
مي كند. اين گونه نگاه كردن هنر به هنر عميق است. حاال بعضي 
وقت ها فقط در ظاهر و بعضي وقت ها به راستي عميق. چرا من 
برخالف شما عشق را بيشتر دوست دارم؟  چون تظاهر به ارجاع 
به سينما نمي كند. در پرسونا هم ارجاع اول فيلم و آن دستگاه 
آپارات يادت مي رود و تا وقتي كه دوباره نشان داده مي شود 
چيزي به خاطر تماشاگر نمانده است. دو بار اشاره كوچكي به 
راه افتادن و پاره شدن فيلم در آپارات مي كند و همين. مي فهمم 
كه كاراكس چه كار مي كند، مي دانم كه جين سيبرگ را آورده يا 
ژاك دمي را آورده؛ مي دانم از صامت شروع كرده و همين جوري 
فرم هاي مختلف را آورده است. اما به نظر مي آيد اين ارجاع دادن 
به سينما، چنان كه گفتم، از پيش بليت برنده را خريدن است تا 
حدودي، چون به هر حال تو كشف مي كني كه پشت داستان 
و پشت نماها سينما و تاريخش- حاال هر كدام از تاريخ هايش- 
پنهان است. اما بگذار ببينيم اگر ارجاع هاي سينمايي را نبينيم يا 
درنيابيم چه؟ دوباره مي گويم مستقيم نگاه نكردن به تاريخ سينما 
و در عين حال راجع به خود تاريخ سينما گفتن مثل عشق كه تو 
را از موضوع خودش حتما تا تروفو مي  برد، تا برگمان مي برد و 

حتما تا خود هانكه مي برد، براي من جذاب تر است. 
 »هولي موتورز« تنها محدود به ارجاعات سينمايي و 
خود ارجاعي نيست. مي تواند يك علمي- تخيلي آخر الزماني 
باشد. جهاني كه به ناميرايي رسيده. آدم هايي كه مدام نقش 
عوض مي كنند و در اين نقش عوض كردن هاي متعدد به يك 
بي معنايي مطلق مي رسد جايي كه درنهايت به هم خانگي با 
يك ميمون مي رسيم. ترسناك هم هست اتفاقا. وقتي كسي 
را جلوي شما بكشند و شما همچنان به قهوه خوردن تان ادامه 
بدهيد. ترسناك نيست؟ شايد اين آخرالزمان در عين ستايش 
و بازي با سينما، جشني كامال بي معنا براي بي معنايي سينماي 
اين روزهاست. سينمايي كه در آن شخصيت ها و موقعيت ها 

و نيت ها و همه چيز رنگ  باخته. . . 
 كه سينما مرده است و از اين حرف ها؟

 نمي دانم. شخصيت ها جايشان عوض مي شود و قصه ها 
به سرانجامي نمي رسند اما در دلش با مديوم سينما كاري 
جاه طلبانه مي كند كه اين سال ها كمتر ديده شده. همان كه به  
سختي مي توانيد دستش را بخوانيد. نوعي خالقيت و تازگي 
در آن به چشم مي آيد، وراي همه آن ارجاع ها و خودارجاعي 

كه حتي يك شخصيت را از فيلم هاي قبلي خودش آورده. 
دو نكته فيلم براي من برجسته بود. اول اينكه هر بار كه 
مي خواهد از فيلم بدت بيايد، يك كاري مي كند كه اين طور 
نشود. يعني تا مي گويي كه باز اين فرانسوي ها شروع كردند 
به لوس بازي و حرف هاي عميق زدن فيلم ناگهان واقعا خيلي 
بامزه مي شود. من فكر مي كنم فرانسوي ها يك رودربايستي ادبي 
با سينما دارند، فرانسوي ها كه مي گويم اصلي ها را نمي گويم. 
دارم از طبقات ديگر حرف مي زنيم نه طبقه خدايان. فرانسوي ها 
هميشه يك مشكلي با ادبيات دارند و فكر مي كنند اگر ديالوگ 
خيلي خيلي ادبي يا بگوييم خيلي خيلي فكر شده ننويسند، حاال 
حتي در هر سطحي كه فيلم مي سازند، فيلم شان خوب از آب در 
نمي آيد. درهولي موتورز نخستين بار وقتي ميشل پيكولي مي آيد 
و در ماشين مي نشيند و انگار قرار است گره يي از فيلم باز شود و 
يك سري ديالوگ شبه فلسفي، كمي كوكتوئي مي گويد -كوكتو 
كه البته در سرتاسر فيلم هست- من پيش خودم گفتم: اي داد! 
شروع كرد، با اين ديالوگ ها مي خواهد ما را راهنمايي كند به 
معني ديگري. بعد مي بيني كه نه، اين هم جزو بازي هاي فيلم 
است. ديالوگ هم يكي از آن چيزهايي است كه فيلم دارد با آن 
بازي مي كند، عين تصوير. براي همين است كه مي گويم آسان 
است به سينما ارجاع دادن. به خاطر اينكه تو مي گويي دارد اين 
كار را مي كند. بعد مي بيني كه نه اين كار را نمي كند و نمي گويد اين 
ديالوگ فيلم من است. مي گويد اين يكي از ديالوگ هاي تاريخ 
سينما است كه من چون در اين فيلم به صورت اپيزوديك قطعات 
مختلفي از ژانرهاي مختلف سينما را كنار هم گذاشته ام، اين هم 
يكي از آنهاست. خب، كمي زرنگي در اين هست، براي اينكه 
تو هر كاري مي كني اما بعد مي زني زيرش. اما از اين سو هم به 
تماشاگرت يك امتياز بزرگ مي دهي كه نمي گذاري از فيلم بدش 
بيايد. تا تو مي خواهي بگويي خب، مي خواهد در اين قاعده بازي 
مي كند، مي زند زير قاعده و مي رود به قاعده بعدي. نكته جذاب 
فيلم اين است. يكي از اپيزود ها حتي براي من طنين »دايي وانيا«ي 

چخوف را داشت. 
  كدام قصه؟

 آنكه در تخت خوابيده و قوم و خويشش باالي سرش 
است. براي من طنين آن ديالوگ هاي آخر دايي وانيا را داشت. 
اما مي گويم كل اين ژانرها را مي رود، اشكال مختلف سينما 
را مي رود و ديگر به جايي مي رسد كه من اصال كاري ندارم 
نتيجه گيري فيلم چيست. اصال كاري ندارم كه فيلم چه مي گويد. 
مي بينم كه به عنوان يك كليت يك بازي تماشايي راه انداخته 
است. مي دانيد كه ورنر هرتسوگ مي گويد سينما شبيه سيرك 
است. حال به معني هرتسوگي هولي موتورز سيرك خوبي 

است. آخرش هم كه با ميمون تمام مي شود. 
 حاال در نظر شما فيلم سرتاسر يك بازي بزرگ بي معنا ست؟

 مي خواهم اين را به شما بگويم، بزرگ ترين فيلم هايي كه ما 
در سينما مي شناسيم، بهترين فيلم هايي كه مي شناسيم معني شان 
چيست؟ اصال نمي دانم معني شان چيست. نمي دانم معني 
پرسونا چيست. نه اصال بحث معنا ربطي ندارد به اين بحث. 
من فكر مي كنم آن چيزي كه در فيلم هايي كه داريم راجع به آنها 
صحبت مي كنيم، نكته يي است كه اجتناب ناپذير است، به خاطر 
اينكه االن موضوع صحبت ما 2012 است. مي خواهم بگويم اگر 
ما فيلم هانكه را پارسال ديده بوديم و فيلم كاراكس را سال ديگر 
مي ديديم يا امسال، آيا اصال به ذهن مان مي رسيد اين دو تا را با هم 
قياس كنيم؟ اصال سينما آدم را مي اندازد در اين بازي كه چون هر 
دو تا را ديده، يا هر دو در يك زمان پخش شده اند، يا هر دو در كن 

بوده اند، با هم مقايسه شان مي كنيم. اگر دركن بعدي بود اصال 
چنين نمي كرديم. 

 خب نكته برجسته دوم چه بود؟
 بيشترين چيزي كه در اين فيلم دوست داشتم كار با موسيقي 
بود. يعني شروع موسيقي ها چه شوستاكوويچ ها، چه آهنگ هاي 
روز. هر بار كه موسيقي مي آمد، لذت بيشتري مي بردم. خيلي 
سال بود كه چنين چيزي را نديده بودم كه هر بار كه موسيقي 
مي آيد درست بيايد و واقعا تو را تكان بدهد. حاال چه آن اجراي 
دسته جمعي آكاردئون كه سازهاي ديگر هم اضافه مي شود، چه 
آوازهايي كه ناگهان مي شنوي. بيشترين چيزي كه در فيلم دوست 
داشتم آنجايي بود كه موسيقي اضافه مي شود. شبيه اسلوموشن 
گدار مي شود گاهي، اما موسيقي و استفاده از آن هم مثل هر چيز 
ديگر فيلم خودآگاهانه است وارد هر ژانري كه مي شود كارش 
با موسيقي خودآگاهانه است. اما آوردن اين قطعات و بعد اين 

تك خواني خانمي كه نقش گويا جين سيبرگ را دارد. . . نه؟
ديگر. جين سيبرگ  را مي گوييد   Kylie Minogue
است؟ او بيشتر به عنوان خواننده مطرح است تا بازيگر، ولي 

وقتي شما مي گويد جين سيبرگ حتما هست ديگر!
  فكر كنم، با آن موهايش. به نظرم مي آيد كه مرد، كه فكر 

كردم رومن گاري است، به او مي گويد جين. 
  بله با همين نام صدايش مي زند. 

راننده هم گاهي شبيه زن سرگيجه مي شود، حلقه مويش را 
هم درست مثل آن درست كرده اند. بله از اين ارجاع ها زياد است 

ولي با همه اينها كنار مي آيي، اگرچه بسيار روتر از عشق است. 
  انگار همه راه ها به »عشق« ختم مي شود. خب براي اينكه 

بدجنسي گفت وگو كم نشود »استاد « هم عاشقانه بود، نه؟
نمي شود حرف استاد را نزنيم؟!

  اتفاقا دوست داشتم مهم ترين بخش اين گفت وگو مي شد. 
بعد از تماشايش مي خواستم بنشينم با كسي كلي درباره اش 

حرف بزنم. چه مخالفي بهتر از شما؟ راستي مي دانيد كه فيلم 
محبوب امريكايي ها ست؟

يعني چه كساني؟
  طيف وسيعي از منتقدان امريكايي. البته فيلم در گيشه 
آن طور كه بايد و شايد موفق نبود و در مراسم اسكار هم 

درحق اش و كليه عواملش اجحاف شد. 
حاال دليل اين استقبال منتقدان يا اهميت آن را در چه 

مي بينيد؟
  »استاد« پل توماس اندرسون مثل ساخته قبلي او  »خون 
به پا خواهد شد« درباره امريكا و امريكايي هاست. حرف 
ديروز است براي امروز. اين آدم درب و داغان از جنگ 
برگشته كه دنبال كسي است كه دستش را بگيرد و تازه خود 
همان آدم ظاهرا جذاب خوش پوش خودش سر و زبان از 
درون به شدت شكسته است و كارش به پرت و پال گويي 
رسيده كما اينكه پسرش هم عمال ايمانش را به او از دست 
داده و ميانه هاي فيلم گم مي شود. فكر مي كنم چيزي در 
روح فيلم هست كه در امتداد آثار ديگر سازنده اش نمايشگر 

برخي وجوه روح امريكايي  است.  
 اول با حرفي كه زديد شروع مي كنم، بي اعتنايي به قول 
شما به سينماي بدنه. فيلمساز محبوب من كه بخش بزرگي از 
فيلم هايش را با لذت مي بينم و هميشه در اين حسرت هستم 
مارتين  بنويسم،  درباره اش  باحوصله  و  مفصل  روزي  كه 
اسكورسيزي، حتي يك نما هم بدون توجه به جريان اصلي 
سينما نساخته است، هيچ وقت نساخته. در حتي يك فريم 
مردگان اين بي اعتنايي كه مي گوييد ديده نمي شود. بنابراين 
اصال اين مساله در ذاتش مهم نيست. اينكه بيايي يك فيلم را 
70 يا 65 ميليمتر بسازي براي درامي كه يك درام رواني است، 
خودش آنقدر جاي سوال است كه مي توان كلي صحبت كرد 
كه براي چه چنين فيلمسازي به سراغ اين فرمت رفته است؟ 
مثل اين مي ماند كه عشق را 70 ميليمتري بسازي، براي آن فيلم 
بايد كلوزآپ بگيري. كلوزآپ در قطع70 ميليمتري به چه كار 
مي آيد؟ 70 ميليمتري براي كار ديگري است. اما فقط يك جا بود 
كه فهميدم چرا اين همه به خودش دردسر داده، كه ميزانسن ها را 
در اين كادر معني كند، حاال نما هاي طوالني اش و انواع و اقسام 
كارهايي كه كرده از لحاظ تكنيكي به جاي خود، اما اين همه 

زحمت كشيده براي خوب درآمدن نمايي يك دقيقه يي. 
   همان سكانس موتورسواري. 

به خاطر صحنه يي كه شخصيت اصلي )فردي( سوار موتور 
است و مي رود كه كنده شود از وابستگي به اين آدم و كنده بشود 
از همه چيز و مي رود كه سرنوشت خودش و راه خودش را پيدا 
كند. هر معنايي كه براي آن بتراشيم، به هر حال در اين چشم انداز 
مي رود و گم مي شود. اين براي من خيلي عجيب است. شايد، به 
قول منتقدان، خيلي بلندپروازانه باشد، اما زمان تماشاي اين فيلم 
از وقتي كه شروع شد تا وقتي كه تمام شد، من كه هم بازيگرها 
را خيلي دوست دارم و هم كارگردان را هيچ لحظه يي از آن به 
شوقي نيامدم. اگر داريم راجع به امريكا، جنگ و بعد از جنگ 
و فرديت و همه اينها فيلم مي سازيم، اگر داريم از دو تا آدم 

روبه روي هم و يك رابطه انساني مي گوييم، من بايد در اين رابطه 
انساني، دريك لحظه از اين رابطه، به وجد بيايم يا تكان بخورم يا 
حسي به من بدهد، يا دست                       كم سرانجام اين رابطه برايم اهميت 

پيدا كند، كه درباره من هيچ كدام اينها نشد. 
 البته لحظه تاثيرگذار و وجدآور كم ندارد. يك ساعت 
ابتدايي، سكانس گفت وگو/شكنجه بخش اول لحظه آزادي 
از زندان و در آغوش كشيدن و غلت زدن روي چمن ها، اين 
رفاقت مردانه شكننده و اساسا شكنندگي شخصيت ها، اين 
حضور قرينه وار همه چيز از ديالوگ ها گرفته تا موقعيت ها 
و درگيري ها. انگار همه چيز بر يك تكرار شكل گرفته كه به 
گفته استاد در آن سكانس گفت وگوي ابتدايي هربار پلك 
بزني همه چيز از نو آغاز مي شود. انگار حتي خود استاد قرينه 
»فردي« است و البته ابهام تمام عياري كه آيا ماجراها واقعا در 
حال رخ دادن است يا همه چيز در ذهن »فردي« گذشته است. 
 اين »واقعا« يعني چه؟ درباره اينكه همه اتفاقات ذهني بوده 
يا »واقعي« بگذار به يك نكته اشاره كنم. فيلمي هايي هست كه 
قصه يي دارند و قرارشان را با ما با اجزاي همين قصه مي گذارند. 
اما بعد مي بينند كه انگار اين براي شان كم است و يك جوري نشان 
مي دهند كه چيزي جز يك فيلم نيستند يا مي گويند شخصيت 
اصلي داشته اصال همه را خواب مي ديده. اين، درباره اين فيلم 
نمي گويم، كلي ميگويم كه كمترين صفتش سبكي است. چون 
اينكه اصال قرارداد اصلي است. ما نخستين قراردادي كه با هم 
بستيم اين بوده كه داريم فيلم مي بينيم ديگر. اينكه جهان اثر هنري 
»واقعيتي در خود« يا »واقعيت ديگر« است كه نيازي به تاكيد در 
خود اثر هنري ندارد. اميدوارم تفاوت اين نكته با آنچه درباره 
ارجاع هنر به خودش، يا سينما به سينما گفتم روشن باشد. هميشه 
طعم گيالس را مثال مي زنم كه عالي است اما آخرش هيچ وقت 
نفهميدم كه چه اصراري دارند به ما بگويند اين فيلم بوده. خب 
از اول او پذيرفته فيلم بسازد و ما هم پذيرفته ايم كه فيلم ببينيم. 

نمايش فيلم بودن، يا »غير واقعي« بودن چه چيزي به اين قرارداد 
اضافه مي كند؟ يك وقت فيلمي هست مثل ايثار تاركوفسكي 
كه شايد در يكي از بارهايي كه ببينيدش، فكر كنيد چه جالب، 
الكساندر بعد از قراري كه با خدا مي گذارد به خواب مي رود و 
بقيه آنچه مي بينيم  اي بسا تنها در خوابش رخ داده است. اما اين 
فقط يكي از احتمال هاست. فقط يكي از پنجره هايي است كه 
رو به ايثار باز مي شود. حاال دوست ندارم كه با شما وارد اين 
بحث شوم، فقط مي توانم همين را بگويم، چون نمي نويسم و 
فقط داريم حرف مي زنيم. محال بود من درباره استاد يك كلمه 
چيزي بنويسم. به خاطر اينكه اصال در فضاي من نيست. در اين 
فيلم اگر بپذيريم فيلم از ساعت صفر شروع مي شود و در ساعت 
صفر تمام مي شود. اما آن چيزي كه اين وسط اتفاق مي افتد مرا 
مجاب نمي كند. ساعت صفر آخر يعني اينكه اصال زمان جلو 
نرفت و گويا هيچ اتفاقي نيفتاد و من مي گويم خب كه چه؟ البته 

نمي خواهم به فيلم محبوب شما توهين كنم. 
  فيلم محبوب من نيست. شما ولي گويا »خون به پا مي شود« 

را دوست داريد؟
آنجا هم براي من تماشاي آن رابطه ميان پدر و پسر جذاب 
بود. يعني يك درام انساني است با آدم هايي كه به آنها نزديك 
مي شويم. آن بستر سياسي فيلم مي رود در مرحله دوم. در درجه 
اول شخصيت هاي اثر را مي شناسم. استاد، حتما به شكلي 
تعمدي، دور مي ايستد؛ با وجودي كه به يك معني مي خواهد 
درام رواني و روانكاوانه باشد. اما آنقدر دور مي ايستد كه تو هرگز 
هيچ ارتباطي با شخصيت ها برقرار نمي كني. اين به خودي خود 
دليل خوب يا بد بودن هيچ فيلمي نيست كه فيلمساز نخواهد 
كه تماشاگر به شخصيت ها و سرنوشت شان عالقه مند شود، 
حتي يك لحظه. اما اين وسط يك چيزي را بساز كه من با همان 
يك چيز بيايم و بپرم وسط استخر فيلم تو. هميشه من را روي 
لبه نگه مي داري و هيچ چيزي نيست كه هلم  بدهد تا بپرم توي 
آب. خيلي دوستي مردانه داريم در سينما، از وسترن هاي بسيار 
تا كابوي نيمه شب، يا در مسير زمان وندرس. اما آخر اين استاد 
دوستي مردانه هم نيست. در  آخر فيلم وقتي برمي  گردد و 
مي نشيند در دفتر استاد هيچ لحظه يي نيست كه سرانجام 
رابطه شان اهميتي پيدا كند  و مثال فكر كنيم كه حاال چه كسي اين 
وسط عوض شد و چه كسي عوض نشد؟ آن دفاعي كه فردي از 

استاد مي كرد االن احساس مي كند بيهوده است يا نيست؟ 
  همه مشكالت فيلم را پس مي توان در كمبود يا فقدان 

روابط انساني خالصه كرد. 
رابطه انساني كه اصل داستان است. حتي فيلمي مثل هولي 
موتورز هم كه اينقدر بازيگوش و نوآورانه است و به آساني 
نمي توانيد در يك قالب جايش بدهيد، چاره يي ندارد جز اينكه 
در آخر رابطه دو تا آدم را بسازد. خيلي جالب است، سينماي 
فرانسه انگار بدون زن و مرد كارش راه نمي افتد. حتي وقتي كه 
خيلي هم مي خواهد زير هر قاعده يي بزند، آخرش مي رسد به 
زن و مرد. در سكانسي كه معلوم است با عشق ساخته شده و 
آن پل معروف »پون  نوف« هم در تصوير است و كاراكس، در 
ادامه ارجاع هاي سينمايي فيلم، حاال اينجا به خودش هم ارجاع 

مي دهد، حتي اين فيلم هم يكجا با تماشاگرش كنار مي آيد. 
يعني فيلمي كه مي خواهد بگويد تو حتي يك بار هم دست مرا 
نمي خواني، يك جا كنار مي آيد. چون سينماي فرانسه است 
ديگر، باالخره بايد زن و مردي هم درش باشند. حاال فرقي 
نمي كند، در اين استاد محبوب شما دو تا مرد هستند. بسيارخب، 
لحظه يي را بسازيد كه اين رابطه انساني را جذاب كند. اما خودم 
در اين حرف هاي تدوين نشده مان به نكته يي رسيدم: اينكه 
چقدر جالب است كه تو يك فيلم سه ساعته مي سازي از يك 
رابطه مردانه و نمي تواني آن را براي تماشاگرت جذاب كني. 
اما بعد -در هولي موتورز- با دو كاراكتري كه حتي كاراكتر هم 
نيستند و هر لحظه عوض مي شوند، بيايي با اينها يك سكانس 
بسازي و اين سكانس عاشقانه از آب درآيد و واقعا جذب آن 
 شوي. اين كاري است كه كاراكس كرده. دو كاراكتري كه اصال 
پس زمينه يي ندارد، مرد هيچ و زن هم هيچ، هيچ تعريفي هم 
طبق كدهاي سينمايي و روايي نداريم كه اينها چه كسي هستند؛ 
اما شاهد صحنه يي هستي كه بين انسان و انسان است. چطور 
است كه يك درام انساني كه زير قاعده درام انساني بودن هم 

نمي خواهد بزند، اين رابطه را نمي سازد؟
خب از اين دو فيلم فاصله بگيريم و برويم سروقت فيلم به 
زعم من  محبوب شما »اسكاي فال«. بماند كه اگر شما ديده بوديد 
دوست داشتم براي فيلم هاي سياسي يك راست بروم سراغ »نه« 

)پابلو الرين(. 
   اسكاي فال را در كنار فيلم هاي سياسي گذاشتيد؟

بله و البته امسال هم كه آثار سياسي غوغا مي كردند ازحد 
وفور. من با »اسكاي فال« مشكل جدي دارم. 

   چه مشكلي؟
 همان مشكلي كه با »خروش شواليه تاريكي« كريستوفر نوالن 
داشتم. »جيمز باند« و »بتمن« هردو ريشه هاي محكمي در جهان 
سرگرمي و فانتزي داشتند. »بتمن« با آن دنياي گرتوسك و درهم 
آميزي غرابت شخصيت ها و طنز خاصش بيشتر از آنكه اشاره 
مستقيمي به زمانه خودش باشد جهان سرگرم كننده جذابي 
داشت و نبرد خير و شر بود در انتهاي انتهايش. اما حاال يك 
راست بلند گوي مجموعه يي از سياست هاست. فيلمي عبوس 
درباره همه چيز: از مسائل هسته يي تا دخالت بشر دوستانه تا 
نگراني براي محيط زيست تا عدم دخالت بشر دوستانه تا اشغال 

وال استريت. 
  اتفاقا دوستي نوشته بود كه كاش اسكاي فال را مي دادند 

نوالن بسازد. حاال مشكلش چيست؟
تبديل يك جهان فانتزي به موجودي خشك و سياست زده 
كه قرار است يك تنه بار همه سياست هاي داخلي و خارجي 
امريكا را بكشد. درباره »اسكاي فال« همين طور. رفته بودم سينما 
جيمز باند ببينم و خب نتيجه اين مي شود كه تا سكانس دادگاه 
همه چيز جيمز باندي است اما ناگاه اوضاع بدجوري درهم 
برهم مي شود و من نمي فهمم وقتي رييس كل سازمان امنيت و 
اطالعات بريتانيا دارد محاكمه مي شود چرا تدابير امنيتي محكمي 
در نظر نگرفته اند. يا »بد من« قصه ات مثل جوكر است يا وقتي 
قصه را به بيرون شهر مي كشي كسي از اين سازمان عريض و 
طويل دنبال آنها نمي رود و آن خانه و شلوغ كاري و اجراي 
فوق العاده كه همه چيز در آن گم مي شود و به قول دوست منتقد 
و كاريكاتوريستي آدم ياد »تنها در خانه« مي افتد. مي دانم كه 
جيمز باند هميشه در وراي آن فانتزي و خيال انگيزي اش مدافع 
سياست هاي بريتانيا بوده، بعد هم كه در المپيك آوردن ملكه 
دربار را به جايگاه تماشاگران انداختند گردن او. اتفاقا فيلم از اين 

بامزگي ها كم دارد هرچند طراحي اكشن آن فوق العاده است. 
جيمز  باند ها، چه در بهترين ها و چه در ضعيف ترين ها، 
هميشه سياسي بوده اند. اما سياست مسير و بهانه است و همان 
قدر جدي نيست كه باقي اجزاي جهان جيمز  باند. اصوال در 
جيمز باند هرچيزي اليه يي از طنز دارد. يعني عميق ترين كشتارها، 
خشن ترين كشتارها، خشن ترين برخوردها، عميق ترين روابط 
انساني، به آني زير سوال مي رود. ذات كارتون دارند. وقتي كه زن 
محبوبش كه اينقدر به هم نزديك هستند مي ميرد، مي رود سراغ 
كارش، مي رود سراغ بعدي. اصال كاري ندارد به اين حرف ها. 
مثل پلنگ صورتي كه منفجر مي شود و دوباره بلند مي شود و 
مي رود كار خودش را مي كند. چون اين منطق را دارد، بنابراين آن 

بخش سياسي اش اينجا خيلي برجسته نشده است. 
   برجسته نشده؟

نه، در همان حد است. جيمز باندها چه وقتي كه شون كانري 
بود، چه وقتي راجر مور و بقيه، همه در خدمت ملكه بودند. اصل 
موضوع اين است كه خدمت به ملكه بكنم ولي اين نكته همه 
جيمز باندهاست. من اين فيلم ها را هميشه از بچگي دوست 
داشتم به خاطر همين طنزشان، به خاطر اينكه فيلم اكشن است و 
فيلم اكشن نيست. همه چيز غيرجدي است، فيلم هاي جيمزباند 
يك سبكي رهايي دارند كه با يك شوخ و شنگي شروع مي كنند 
و با همان شوخ و شنگي تمام مي كنند. در اين سه – چهار تا 
جيمزباند آخر معروف است كه ميزان اين شوخ و شنگي دارد 

كم مي شود. 
   »كازينو رويال« كه انتهاي عبوسي هم داشت. 

بله، كازينو رويال خيلي عبوس بود، اما فكر مي كني كه اين 
عبوسي خيلي به دنياي امروز نزديك تر است. شايد دنيا كمتر 
دوره يي به اين بدي بوده كه امروز، پس زياد جايي براي شوخ و 
شنگي نيست، بد- من ما كه ديگر فقط اتحاد شوروي نيست، دو 
قطبي بودن تكليف را يكسره مي كرد و راحت بودي. خوب ها و 
بدها را مي گذاشتي، خوب ها مي آمدند اينسو و بدها مي رفتند آن 
طرف و يك كاري باهاشان مي كردي. ولي االن همه چيز پيچيده 
شده. بدمن ها متكثر شده اند. بنابراين فيلمي كه مي سازي اين 

تاثير را مي گيرد و اين جنبه آن به نظر من اندوهگين است. 
  ويژگي »اسكاي فال« را در چه مي بينيد؟

خالف همه جيمزباندها و خالف وجه قالب جيمزباندها، 
وقتي به عنوان يك سير 50 ساله نگاه مي كنيم، اسكاي فال با 
دنيايي شروع مي كند كه هيچ چيزش سر جاي خودش نيست. 
حتي با نخستين تصوير جيمزباند خالف كليشه رفتار مي كند. 
جيمز باند مي آيد نزديك، مي آيد نزديك تر و در كلوزآپ 
مي ايستد، برخالف هميشه كه در النگ شات تيري به سوي 
ما شليك مي كرد. االن معرفي اش اينجوري است كه مي آيد 
نزديك و توي نور و در كلوز آپ مي ايستد. اين وجه انساني دادن 
به جيمزباند را ممكن است خيلي ها دوست نداشته باشند و از 
قاعده جيمزباند بيرون باشد. وقتي فيلم جلو مي رود مي بيني كه 
هيچ چيز سر جايش نيست. »ام« چرا اينجوري است؟ او چرا 
به اين راحتي دستور به اين مهمي مي دهد، كه شليك كن به 
سوي دو آدمي كه يكي شان جيمز باند است. يعني اين ريسك 
را مي پذيرد كه مامور و دوست و همكار قديمي اش قرباني بشود. 
بعد مي بيني نه »ام« سر جايش است و نه جيمزباند سر جايش 
است. هيچ كس نيست. چه شده؟ چرا اين قاعده كه» ام« بگويد 
بايد اين دفعه اين كار را بكني، »كيو« بيايد وسايل و ابزار عجيب 
و غريبي در اختيارش بگذارد، »ماني پني« شوخي اش را بكند و 
جيمزباند برود و حادثه، فيلم را تمام كند رعايت نشده است؟ 
فيلم كه جلو مي  رود مي بينيد كه مشكلي وجود دارد، فيلم به نظر 
من از آن جيمزباندهايي است كه چه جيمزباند دوستان و چه بقيه 

بايد حتما ببينند و من يك پيشنهاد براي ديدن آن دارم. 
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