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سه كن لوچ متولد هفدهم ژوئن ۱۹۳۶ در وارويك شاير 

بريتانيا در ابتدا به آكسفورد رفت تا حقوق بخواند اما در 
عوض مجذوب بازيگري شد و عضو كلوب تئاتر تجربي 
همانجا شد. او بازيگري را در تئاتر آغاز كرد.  اما بعد با 
پيوستن به BBCدر سال ۱۹۶۱ كارگرداني را تجربه كرد 
و همكاري او با تهيه كننده يي به نام توني گارنت به خلق 
مجموعه يي از مستندهاي دراماتيك براي BBC انجاميد. 
يكي از اين اپيزودها تحت عنوان كتي به خانه بيا كه در 
سال ۱۹۶۵ توليد شد مشكل بي خانماني شهروندان و 
سطح رفاه مردم بريتانيا را هدف قرار داد. »كتي به خانه 
بيا« به عنوان يكي از جنجالي ترين فيلم هايي كه توسط 
BBC توليد شد به تغييراتي بنيادين در قانون و اساسنامه 
اين كشور در ارتباط با افراد بي خانمان انجاميد.  لوچ 
در سال ۱۹۶۸ با فيلم »گاو بيچاره« اولين فيلم بلند خود 
را كارگرداني كرد. اين فيلم درباره دزد خرده پايي كه 
به زندان فرستاده مي شود رئاليسم گزنده را براي به 
تصويركشيدن مشقاتي كه همسر اين زنداني با آن مواجه 
مي شود به كار گرفت و دريچه يي به دنياي فيلمسازي 
لوچ گشود. دومين فيلم موفق او با نام » kes« كه در سال 
۱۹۷۰ ساخته شد به عنوان يكي از بهترين فيلم هاي تاريخ 
سينماي بريتانيا شناخته شده است. داستان تكان دهنده پسر 
جواني كه از مدرسه بيزار است و با خانواده اش مشكل 
دارد اما با يافتن يك دليجه )شاهين كوچك( و دست 
آموز كردن آن زندگي اش زير و رو مي شود تجربه يي 
متفاوت براي اين فيلمساز واقعيت گرا بود. متاسفانه به 
دنبال موفقيت فيلم » kes« حرفه فيلمسازي لوچ به واسطه 
توزيع ضعيف فيلم هايش و امتناع او از نمايش برخي 
فيلم هاي تلويزيوني اش دچار فراز و نشيب شد با اين 
حال در دهه ۱۹۹۰ رنسانسي در حرفه فيلمسازي او به 
وجود آمد و فيلم هاي منتقدپسند او يكي پس از ديگري 
به بازار آمدند. »Hidden Agenda«، تريلري سياسي 
كه در ايرلند شمالي اتفاق مي افتد از سوي محافظه كاران 
به خاطر موضع شديدا چپ گرايانه اش مورد انتقاد قرار 
گرفت اما جايزه هيات داوران كن را دريافت كرد و يكي 
از معدود فيلم هاي چپ گرايانه ضداستالينيستي بود كه 
مورد توجه عوام قرار گرفت. فيلم هاي بعدي او»۱۹۹۱« و

RiffRaff « )۱۹۹۳( نيز هردو با نگاهي طنز سياست هاي 
طبقه كارگري و مشقات و تالش هاي آنان را نشانه 
گرفته بودند و در كن جوايزي نصيب خود كردند.  فيلم 
بعدي لوچ »ladybird,ladybird« )۱۹۹۴( يكي از 
تحسين برانگيزترين فيلم هاي او بود. داستان تكان دهنده 
مادري مطلقه كه سعي مي كند حضانت فرزندانش را به 
دست بگيرد، انتقادي گزنده از نظام خدمات اجتماعي 
بريتانيا و برخورد اين كشور با مستمندان بود. اين فيلم 
جوايز برتر جشنواره فيلم برلين را به دست آورد و 
افتخارات سينمايي ديگري را نيز نصيب خود كرد.  
»سرزمين و آزادي « )۱۹۹۵( و »ترانه كارال« )۱۹۹۶( دو 
فيلم كمتر درخشان كارنامه حرفه يي لوچ بودند اگرچه بايد 
گفت كه در هردو فيلم لوچ كارگرداني بازيگرانش را به 
نحو احسني انجام داد و آنها بازي درخشاني از خود ارائه 
دادند. اين بازي قوي به نقطه قوتي براي فيلم بعدي او »نام 
من جو است« )۱۹۹۸( مبدل شد. پيتر موالن براي بازي در 
نقش شخصيتي به نام جو كه بيكار است و سعي دارد در 
يكي از بدترين محله هاي گالسكو زندگي بخور و نميري 
براي خود دست و پا كند جايزه بهترين بازيگر مرد كن را به 
دست آورد. پس از اين فيلم دو فيلم »نان ورزها« )۲۰۰۰( و 
»شانزده سالگي شيرين« )۲۰۰۲( موفقيتي نسبي براي لوچ 
به ارمغان آوردند. »بادي كه بارلي را تكان داد« جديدترين 
فيلم لوچ نيز در جشنواره كن امسال نخل طالي بهترين 
فيلم را از آن خود كرد و لوچ را بيش از پيش به عنوان يك 
فيلمساز مستعد به جهانيان معرفي كرد.  براي كارگرداني 
كه اغلب به دو برچسب »سوسيال رئاليست« نواخته 
مي شود ساخت فيلمي كه تاريخ امپرياليستي بريتانيا 
را به زير سوال مي برد و در حقيقت گوشه و كنايه يي به 
افروزي دولت هاي  سياست هاي استعماري و جنگ 
به  را  او  حرفه يي  كارنامه  است  امروزي  ابرقدرت 
زيرذره بين منتقدان سينمايي و مطبوعات برده است. فيلم 
مناقشه برانگيز »بادي كه در مرغزار مي پيچد« در دهه ۱۹۲۰ 
به وقوع مي پيوندد و شرح وقايعي است كه به استقالل 
ايرلند و شكل گيري ايرلند شمالي منجر شد اما در پس اين 
پوسته ظاهري و فيلمنامه حماسي »لوچ« دوربين سياسي 
خود را روي اتفاقات و برگ هايي از تاريخ متمركز كرده 
كه در بريتانيا و حتي آن سوي مرزها كمتر از آن حرفي 
زده مي شود اما همچنان پس از گذشت همه اين سال ها 
زخم كهنه يي براي بسياري از شهروندان ايرلندي است.  
»بادي كه در مرغزار مي پيچد« فيلمي درباره تالش هاي 
مردمي است كه براي استقالل ايرلند مبارزه مي كنند و 
از هر لحاظ مي توان اين اثر را به شاهكار سينمايي لوچ 
درباره جنگ داخلي اسپانيا »سرزمين و آزادي« تشبيه 
كرد اما به جاي خورشيد و غبار اسپانيا لوكيشن اين فيلم 
در حومه هاي سرسبز و مه آلود كانتي كورك واقع شده 
است.  كن لوچ معتقد است: »در پايان فكر مي كنم شعار 
»اگر عدالت نباشد از صلح هم خبري نيست« درست 
باشد. بايد آن لحظه سرنوشت ساز را بپذيريد؛ وقتي ايرلند 
به استقالل كامل دست يافت، وقتي مردم همه يكپارچه 
براي استقالل راي دادند و بريتانيايي ها حاضر نبودند اين 
استقالل و دموكراسي را به آنها تفويض كنند. در نتيجه 
ارتش اشغالگر خود را فرستادند، جمعيت بسياري را 
مورد خشونت قرار دادند و سپس نهضت مقاومت شكل 
گرفت. ما بايد همه اين حقايق تاريخي را بپذيريم و عمق 
فجايع را ببينيم اما آنها )بريتانيايي ها( سعي مي كنند حقايق 
را طور ديگر جلوه بدهند يا آن را بپوشانند و براي ۸۰ سال 
اين كار مشكلي را حل نكرده است.  با پايان گرفتن فيلم 
حضور ارتش بريتانيا در عراق امروزي بيش از پيش در 
ذهن هر تماشاگر تداعي مي شود و لوچ خود به آن اعتراف 
مي كند. او مي گويد: »فكر مي كنم آنچه در ايرلند اتفاق افتاد 
داستان كالسيك نبرد براي استقالل و برقراري دموكراسي 
و مقابله با ارتش اشغالگر است. همچنين مبارزه يي بود 
براي كشوري كه ساختار اجتماعي جديدي داشت. 
ارتش بريتانيا در سال ۲۱ـ  ۱۹۲۰ در ايرلند همان كاري 
را كرد كه امروزه ارتش هاي اشغالگر در سرتا سر جهان 
انجام مي دهند و آن اتخاذ رفتاري نژادپرستانه در برابر 
مردمي است كه به آنها حمله مي كنند و كشورشان را اشغال 
مي كنند. اين ارتش ها خانه هاي مردم را خراب مي كنند، 
با آنان با خشونت رفتار مي كنند و در يك كالم آنها را 
سركوب مي كنند. در عراق اين دقيقا همان كاري است كه 
ارتش بريتانيا انجام مي دهد. با وجود تمام مشقاتي كه در 
دستيابي به استقالل به تصوير كشيده مي شود اين حقيقت 
همچنان وجود دارد كه بريتانيا خود را از خاك ايرلند عقب 

كشيد و در همين باريكه يي از اميد هست.«

سينماي جهان
فروشجهاني»آيرونمن۳«به

۶۸۰ميليوندالررسيد
استوديوز  مارول  ابرقهرماني  فيلم  خبرآنالين| 
و ديزني در هفته اول اكران در اياالت متحده و 
كانادا قدرتمند ظاهر شد. به گزارش خبرگزاري 
 »۳ من  »آيرون  اكران  آغاز  با   خبرآنالين، 
)Iron Man 3( با بازي رابرت داوني جونير در 
امريكاي شمالي فصل تابستاني سينمايي رسما آغاز 
شد.   اين فيلم سه بعدي در هفته اول اكران در اياالت 
متحده و كانادا در ۴۲۵۳ سينما ۱۷۵/۳ ميليون دالر 
فروخت و ضمن اينكه پرفروش ترين فيلم اين سطح 
شد، پس از »انتقامجويان« ديگر فيلم مارول استوديوز 
باز هم با بازي داوني جونير )۲۰۷/۴(، در فهرست 
در  فيلم  يك  اكران  اول  هفته  فروش  بيشترين 
امريكاي شمالي در رده دوم قرار گرفت.   تماشاگران 
در وبسايت سينمااسكور به سومين فيلم »آيرون من« 
درجه A داده اند.   »آيرون من ۳« در سطح بين المللي 
در هفته دوم اكران ۹ /۱۷۵ ميليون دالر به دست آورد 
و مجموع فروش خود را در اين سطح به ۵۰۴/۸ 
ميليون دالر رساند.   فروش جهاني فيلم با حساب 
بازار امريكاي شمالي ۶۸۰/۱ ميليون دالر شده است. 
بيشترين فروش فيلم در سطح بين المللي با ۶۳/۵ 
ميليون دالر در چين حاصل شد كه بيشترين فروش 
افتتاحيه فيلمي از مارول در اين كشور است.  سومين 
فيلم »آيرون من« را شين بلك كارگرداني كرده 
 است. داوني جونير براي سومين بار به نقش توني
 استارك / آيرون من ظاهر شده و گوئينت پالترو و 
دان چيدل هم نقش هاي خود را در دو فيلم قبلي 
تكرار كرده اند.  گاي پيرس، ربكا هال، استفاني 
شوستاك، جيمز بج ديل، جان فاورو و بن كينگزلي 
ديگر بازيگران اين فيلم هستند.  توني استارك 
در »آيرون من ۳« بار ديگر از طريق »آيرون من«، 
روبه رو  مرگبار  وقايع  با  خود  ديگر  شخصيت 
مي شود. اين بار وقتي دنياي شخصي استارك توسط 
يك تروريست هولناك نابود مي شود، او براي از 
نو ساختن خود و گرفتن انتقام يك اديسه را آغاز 
مي كند.   كارشناسان فروش اعتقاد دارند سومين 
فيلم »آيرون من« بيشتر به عنوان دنباله »انتقامجويان« 
مصور  قصه هاي  ابرقهرمانان  از  گروهي  كه   -
انتشارات مارول از جمله آيرون من در آن جمع 
هستند - به نمايش درآمده تا دنباله »آيرون من ۲« كه 
سال ۲۰۱۰ در هفته اول اكران حدود ۱۰۰ ميليون 

دالر فروخت. 
مجموع فروش جهاني »آيرون من ۳« همين حاال 
از مجموع فروش »آيرون من۱« )۵۸۵ ميليون دالر( و 
»آيرون من ۲« )۶۲۴ ميليون دالر( بيشتر شده است.  در 
سطح جهاني، فروش اين فيلم باعث شد درآمد ديزني 
از ابتداي سال تاكنون از يك ميليارد دالر بيشتر شود  
»آيرون من ۳« در سطح جهاني چند ركورد جديد هم 
ثبت كرد، از جمله بيشترين فروش روز شنبه يك فيلم 
در امريكاي شمالي )۶۲/۹ ميليون دالر( همين طور 
بيشترين فروش هفتگي يك فيلم در آسياي جنوب 
شرقي و بسياري از بازارهاي امريكاي التين و بيشترين 
فروش در استراليا، سوئد، نروژ، دانمارك و امارات 
متحده عربي.  كمدي اكشن سياه »رنج و گنج« با بازي 
مارك والبرگ و دواين جانسن در هفته دوم اكران ۶۳ 
درصد تماشاگران خود را از دست داد و با ۷/۶ ميليون 
دالر در رده دوم جدول فروش فيلم ها در امريكاي 
شمالي قرار گرفت. مجموع فروش فيلم در ۱۰ روز 
۳۳/۹ ميليون دالر شده است.  فيلم علمي- تخيلي 
»فراموشي« با بازي تام كروز در سومين هفته نمايش 
۶۷ درصد تماشاگران خود را از دست داد و با ۵/۸ميليون 
دالر مجموع فروش خود را در اياالت متحده و كانادا به 
۷۶ ميليون دالر رساند. فروش جهاني اين فيلم به ۲۲۲/۸ 
ميليون دالر رسيده است.  در حوزه نمايش محدود، 
تريلر جنايي »يخي« )The Iceman( با بازي مايكل 
شانون به نقش يك آدمكش قراردادي در چهار سينما 
در نيويورك و لس آنجلس ۹۳/۱ هزار دالر فروخت. 
 متوسط فروش اين فيلم ۲۳/۲ هزار دالر بود كه پس از 
»آيرون من ۳« )۴۱/۲ هزار دالر( بيشترين فروش متوسط 
يك فيلم در اين هفته بود.  »يخي« بر مبناي اتفاقات 
واقعي ساخته شده و درباره ريچارد كاكلينسكي قاتل 
قراردادي بدنام )شانون( معروف به »يخي« است كه بين 
سال هاي ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۶ بيش از ۱۰۰ نفر را در امريكا 
كشت.   او در ظاهر مردي اهل خانه و خانواده بود كه 
در حومه نيوجرسي با روياي امريكايي زندگي مي كرد، 
اما در حقيقت قاتلي بي رحم بود، بي آنكه همسر و 
خانواده اش كوچك ترين چيزي درباره حرفه واقعي اش 
بدانند. كاكلينسكي باالخره سال ۱۹۸۶ بازداشت و در 
نهايت به حبس ابد محكوم شد.  وينونا رايدر، كريس 
ايوانز، ري ليوتا، ديويد شوئيمر، رابرت ديوي، استفن 
دورف و جيمز فرانكو ديگر بازيگران اين فيلم به 

كارگرداني آريل ورومن هستند. 

تامكروزبرايمعرفيفيلمش
بهچينميرود

اين  امريكايي  مشهور  بازيگر  كروز،  تام  مهر| 
افتتاحيه  مراسم  در  تا  مي كند  پرواز  پكن  به  هفته 
جديدترين فيلمش با نام »فراموشي« شركت كند. 
به گزارش هاليوود ريپورتر، تام كروز براي افتتاحيه 
فيلم »فراموشي« راهي پكن خواهد شد. يونيورسال 
كروز  كرد  اعالم  فيلم  اين  تهيه كننده  پيكچرز، 
به  فيلم  اين  كارگردان  كاسينسكي،  همراه جوزف 
چين مي رود.  حضور اين بازيگر مشهور مي تواند 
موجب صعود اين فيلم در باكس آفيس چين شود 
و با »جانگوي آزاده شده« تارانتينو رقابت كند.  فيلم 
تارانتينو يك روز پس از اكران در چين از سينماها 
پايين كشيده شد تا به دست سانسور سپرده شود و از 
۱۲ ماه مه  دوباره نمايش آن شروع شد.  تام كروز يكي 
از محبوب ترين ستارگان امريكايي در چين است و 
»ماموريت غيرممكن: پروتكل روح« در سال ۲۰۱۲ 
بيش از ۱۰۰ ميليون دالر )۶۴۶ ميليون يوان( در اين 
كشور فروش كرد. فيلم بعدي او »جك ريچر« هم كه 
در ماه فوريه در چين اكران شد موفق شد ۱۰۰ ميليون 
يوان بفروشد.  كروز ماه پيش براي افتتاحيه اين فيلم 
از تايوان ديدن كرد و دو ساعت و نيم مشغول امضا 
دادن به هوادارانش بود. اين فيلم تاكنون در هنگ كنگ 
هم اكران شده است.  رابرت داوني جونيور هم اوايل 
آوريل امسال راهي چين شده بود تا در توري كه براي 
حمايت از فيلم »مرد آهني ۳« گذاشته بود، تقريبا يك 
ماه پيش از اكران اين فيلم در امريكا، از آن حمايت كند. 

خبردريچه

گفتوگوباصفييزدانيان
دربارهچندفيلمجديد
سينمايجهان)بخشنخست(

سايه هاي 
دنياي عبوس
   حامد صرافي زاده

در دوران نوجواني، در يكي از همان هزار باره خواني هاي 
يگانه منبع و رسانه رسمي براي پيوند و نزديكي و مغازله 
با سينما و به ويژه سينماي جهان، »مجله فيلم« با نوشته يي 
باشكوه دنياي ذهني و تصوراتم را درباره نقد فيلم به يك 
آن زير و زبر كرد. نويسنده كه نامش »صفي يزدانيان« بود 
بر »بهشت بر فراز برلين« ويم وندرس تنها نقد فيلم ننوشته 
بود. او تكه يي از قلب و عشق و شورش را با ما تقسيم كرده 
بود. بعد  ها با او بود كه در نوشته هايش با »جان كاساوتيس« 
و »وودي آلن« و »آندره تاركوفسكي« بيشتر آشنا شديم. اما 
تالش براي غرق شدن در دنياي او و لذت از نگاه عميق و 
متفاوت و جزيي نگر البته جامع و نثر خوش خوان اش بيشتر 
ناكامي و حسرت به همراه داشت. او به شدت كم  كار بود 
و مصداق بارز »مرهم به دست و مارا مجروح مي گذاري« 
به سختي  مي نوشت و شايد رمز تاثير گذاري اش به همين 
مساله برمي گردد. سال ها بعد كه مجموعه نقد هايش را در 
كتاب »ترجمه تنهايي« )انتشارات خرد- ۱۳۸۹( مي خواندم 
فقط حسرتي بود از كمبود او و نگاهش در اين نقد نويسي 
نه چنان شوق آور و در بن بست اين روزهاي ايران. چند 
روز ديگر شصت و ششمين دوره جشنواره فيلم كن آغاز 
مي شود. جشنواره كن شروع تقويم سينمايي جهان است 
و بهانه  خوبي بود كه با منتقد محبوب دوران نوجواني ام به 
گفت وگو بنشينم و سال سينمايي گذشته را مرور كنيم. 
فيلم هاي مهم سال گذشته كم نبودند، مي شد ساعت ها 
درباره »لينكلن«  »جانگوي از بند رها شده«  »نه«  »بهشت: 
عشق«  »آنسوي تپه ها«  »در مه«  »جوي آدمكش«  »تابو«  
»در خانه« و... پاي گفت وگو نشست اما محدوديت زمان 
و رسانه دست و پاي آدم را مي بندد به همين دليل تصميم 
گرفتيم كه خودمان را به چند اثر برجسته و نه لزوما برترين 
ساخته هاي سال گذشته محدود كنيم.  هنگامي كه قرار بود 
براي گفت وگو به »رود فيلم« - شركت فيلمسازي صفي 
يزدانيان كه سال گذشته بهترين فيلم سينماي ايران يعني 
»پله آخر« را تهيه و توليد كرد  بروم- دوستي به من هشدار 
داد كه منقد روبه رويت آدم كم حرفي است  زياد با او حرف 
نزن وسط كار بي حوصله مي شود و... خب اين پيش بيني 
اتفاق نيفتاد و توانستم اورا دوساعت به حرف بگيرم و خدارا 
شكر براي صفي يزدانيان همچنان به مانند عنوان كتابي كه 
درباره ويم وندرس و »پاريس تگزاس« نوشته )انتشارات 

روشنگران- ۱۳۶۸( هنوز هم »سينما فرشته است«. 

 بهانه اين گفت وگو بيشتر غنيمت شمردن فرصت براي 
واداشتن شما به حرف زدن است. بهانه مي شد هر چيزي 
باشد مرور سينماي»جان كاساوتيس« يا چند سالگي »آسمان 
برلين« يا »چرا تاركوفسكي همچنان مهم است«. اما براي 
اينكه بهانه نويي پيدا كنيم و از شما حرف بكشيم كه نگوييد 
حرف هايم را پيش تر اينجا و آنجا زده ام پيشنهاد دادم كه 
بيايم درباره سينماي سال ۲۰۱۲ حرف بزنيم. بهانه است 

ديگر. حرف بزنيم؟
من راستش كارم نوشتن است و زياد اهل حرف زدن 
نيستم، منظورم طبعا حرف زدن براي انتشار است. اصوال حرف 

زدن با نوشتن درباره فيلم فرق مي كند. 
   كار سخت تري است؟

نه، به سخت و آساني اش كاري ندارم. وقتي شروع مي كني 
به نوشتن، خيلي وقت ها مي آيي شروع  كني چيزي را بگويي 
ولي خود كلمه، خود جمله و خود لحظه نوشتن تو را به جايي 
ديگري مي برد. درست است كه حرف زدن هم اينجوري است 
اما در حرف زدن داري كار ديگري با زبان مي كني. به خاطر 
همين حاال كه داريم حرف مي زنيم براي خودم هم جالب است 
كه ببينم اگر قرار بود بنويسم چه چيزي درمي آمد. شبيه اين 

حرف ها بود يا اصال چيز ديگري مي شد. 
 باالخره مي توانيم به بهانه مرور برخي از فيلم هاي سال 

گذشته شما را به حرف بكشيم؟
براي جمع بندي فيلم هاي هر سالي بدترين آدم هستم؛ به 
عنوان آدمي ناپيگير و كسي كه زياد خودش را مقيد نمي داند كه 
فيلم هاي جديد را ببيند، مگر اينكه آثار خاصي باشند. ۲۰ ۱۲ 
خيلي مفهوم وسيعي است و دريايي از فيلم ها را دربرمي گيرد 
كه نمي دانم كدام را ديده ام و كدام را نديده ام. بنابراين خيلي 
گسترده تر از آن است كه بتوانيم راجع به آن حرف بزنيم. واقعا 
يك پيگير يا عالقه مند به روز سينما را مي خواهد. پيشنهاد 

مي كنم خودمان را محدود كنيم. 
 چاره يي جز اين هم نداريم. من دوست داشتم مي نشستم 
و ساعت ها با شما درباره تمام فيلم هاي مهم سال گذشته 
حرف مي زدم ولي خب اصال امكانش نيست و براي همين 
من خودم چند فيلم شاخص و نه لزوما برترين ساخته ها 
را از قبل در ذهنم آماده كرده بودم. با »عشق« و »هولي 
موتورز« شروع كنيم كه اولي در كن محبوب شد و دومي 
تا اندازه يي مغضوب و بعد هرچه گذشت منتقدان جوان به 
دومي روي خوش تري نشان دادند و از محبوبيت اولي در 
نظر برخي كاسته شد. طوري كه مثال كايه دو سينما ويژه نامه 
ضد »عشق« در آورد و بعد ادامه دهيم با »مرشد« كه فيلم 
برگزيده مجالت »فيلم كامنت« و »سايتاند ساوند« شد و در 
انتها درباره »اسكاي فال« پرفروش ترين فيلم سال گذشته 
حرف بزنيم و كمي هم پاي وودي آلن را همين جوري وسط 

بكشيم!
پس من اول با اعتراض خودم شروع مي كنم. 

    اعتراض به چه چيزي؟
 اعتراض به اينكه ما معيار خودمان را بگيريم جوايز و 
نظر منتقدان. به خاطر اينكه درست است كه منتقدان جريان 
مي سازند و در غرب و شرق هزار و يك كار مثبت انجام 
مي دهند، اما به نظرم اين محدود شدن و چشم داشتن به نظر 
ديگران و جشنواره ها و فهرست هاي نشريه ها به يك جور 

نژادپرستي پهلو مي زند. 
    چطور؟

چون كه به هزار دليلي كه خود تان مي دانيد از جمله مساله 
پخش و تبليغات و محدوديت ها، فيلم ها از يك صافي رد 
مي شوند. اصال شايد به همين دليل است كه گدار مي گويد: 
»تاريخ هاي سينما«. كدام تاريخ سينما؟ و تازه تاريخ سينمايي 
كه چه كسي تعريف كرده؟ اين همه فيلم و اين همه تاريخ 

داريم. يعني چي »تاريخ سينما«؟
    و حاال به قول خودتان »كدام تاريخ سينما«؟

تاريخ سينما يعني تاريخي كه فاتحان نوشتند و فاتحان هم 
مي شوند منتقدان و داوران جشنواره ها. بنابراين ناگزيريم كه در 
اين بحث از بزرگ ها حرف بزنيم. مثال شما جشنواره فيلم كن 
را برجسته مي كنيد. در اين جشنواره ها هم فضا مثل مسابقات 
ورزشي است. تو دلت مي خواهد يكي ببرد يكي ببازد. وقتي 
مي شود اصغر فرهادي، خب، تيم خودت است و خيلي 
خوشحال مي شوي، يا وقتي مي شود »هانكه«، چون دوستش 
داري. اما البته اين نيست كه خود من هم كه اين را مي گويم 
برايم جشنواره يا نظر ناقدان خاصي اهميتي ندارد. برعكسش 
هم حتي پيش مي آيد. مثال شوخي من با دوستانم اين است 
كه وقتي جلد فيلمي را مي بينم كه رويش لوگوي جشنواره 
»ساندنس« هست مي گويم نخريمش، چون معموال وسط 
فيلم هايي كه در »ساندنس« بوده اند خوابم مي گيرد، با همه 
عالقه ام به رابرت رد فورد! البته فيلم آخر ريچارد لينك لتر، پيش 
از نيمه شب هم نخستين نمايشش همان جا بود، پس نمي شود 

هميشه چنين حكمي داد. 
   حرف تان همين است ديگر كه جوايز خيلي هم اهميت 

ندارند؟
وودي آلن حرف معروفي دارد. به او گفته بودند كه چرا 

هيچ وقت اسكار را قبول نمي كني؟ گفت براي اينكه اگر آن 
سالي را كه به من مي دهند قبول كنم، اين يعني سالي را كه به من 

نمي دهند را هم قبول دارم، پس اصال جايزه نمي گيرم. 
    اين هم نوعي خود خواهي از جنس وودي آلن است!

وقتي به جشنواره فيلم كن فكر مي كنم، درست مثل كسي 
كه خصومت شخصي دارد، ياد آن سالي مي افتم كه كلينت 
ايستوود، رييس داوران بود و فيلم قرمز كيشلوفسكي آنجا بود 
و آنها جايزه را به قصه هاي عامه پسند تارانتينو دادند. فكر مي كنم 
اين ماجرا روي كيشلوفسكي و تصميم هاي بعدي اش خيلي 

تاثير منفي گذاشت، 
    بيچاره كارش به تصميم هم نكشيد و فوت كرد!

پس واقعا مي بينيد تعيين كننده است. چند وقت پيش هم 
حرف هاي تاركوفسكي را مي خواندم در يك مصاحبه يي كه 
در كن ۸۳ انجام شده بود كه هم پول برسون در جشنواره بود 
و هم نوستالگيا. اينقدر عصباني بود اين آدم. مهم نيست كه 
خودش بزرگ است، مهم اين است كه آدم هايي شبيه او هم به 
جوايز احتياج دارند. حاال هرقدر هم كه تاركوفسكي باشي و از 
جهان ديگري حرف بزني ولي باز هم نخل طال را مي خواهي. 
بحث جايزه ها، خيلي بحث پيچيده يي است. به همين خاطر 
هم مي شود آن را جدي گرفت، هم مي شود جدي نگرفت. 

»مرشد« هم در كن بود؟
  »مرشد« در ونيز بود و اگر در كن بود شايد ماجرا جالب تر 
 هم مي شد. اين نكته داوري و جشنواره ها و اعصاب خردي 
ما طرفداران همين سال گذشته حداقل دوباره براي خود من 
تكرار شد. رياست هيات داوران با ناني مورتي بود. »هولي 
موتورز« با همه تازگي و طراوتش و پرهيز سازنده اش 
از تكرار خودش مغضوب واقع شد و »سهم فرشتگان« 
كن لوچ كه در كارنامه  اش اثر متوسط رو به پاييني است 
اما چون احتماال به نوع نگاه مورتي مثال نزديك است جايزه 
گرفت. از آن طرف »بهشت: عشق« ارليش سيدل با حمله 
مستقيم و راديكالش به نژادپرستي پنهان و آشكار براي 
گروهي تماشايش قابل تحمل نبود و از آن طرف »روشنايي 
پس از ظلمت« كارلوس ريگادس كه سرتاسر يك اثر كامال 
شخصي و به زعم من خود محور و خود خواهانه بود باز 
مورد تقدير و البته بعد تر مورد تكفير قرار گرفت. اينها البته 

بيشتر بازي ها و حواشي سينماست. 
يك فيلمساز بزرگي بعد از دريافت جايزه مهم زندگي اش 

به من گفت كه ديگر موقعش بود. يعني اگر اين فيلم نبود و فيلم 
قبلي ام هم بود حتما جايزه  را مي گرفت. موقعش مي شود كه به 
فيلمسازي جايزه بدهند. من آن دو فيلم ديگري كه مي گوييد را 

نديده ام؛ پس سريع برويم سر »عشق« هانكه. 
  نه جزو مدافعان »عشق« هستم و نه مخالفانش. در طول 
تماشايش اما داشتم مدام احساس خفگي مي كردم. چيزي 
گلويم را فشار مي داد و هرچه جلوتر مي رفت اين احساس 
خفقان بيشتر هم مي شد. بعد از پايان فيلم حس كردم احتماال 
اگر سنم بيشتر بود شايد واكنش ديگري نشان مي دادم و بيشتر 
درك و ستايش اش مي كردم. شايد چون به مرگ و رفتن 
خودم را نزديك تر مي ديدم. هانكه در اين دو فيلم آخرش 
يا لحظات خاص )مثل »بازي هاي  ديگر دريك لحظه 
مسخره« يا شاهكارش »پنهان«( شوك آني وارد نمي كند. 
اگر »روبان سفيد« تصويري آرام و بي هياهو و البته شوك آور 
از دگرديسي و انحطاط بود، »عشق« يكسره نمايش مقهور 
كننده اضمحالل است. اما وراي ريتم و فضاسازي يك 
دست و بدون سكته و كارگرداني قابل توجه و تسلط او بر 
هر لحظه اثر، اين بار بيش از پيش به خاطر احساسات گرايي 
يا نماد گرايي )مثل حضور كبوتر( كه پيش از اين كمتر در 
آثار او حضور داشت يا اصال ديده نمي شد يا نمايش مستقيم 
اضمحالل با حضور دو زوج كه به پايان نزديك مي شوند 
مورد انتقاد هم قرار گرفته است. »عشق« براي شما چه 

داشت؟
اول اين را بگويم كه فيلم اصال نمادگرايي ندارد. حضور 
كبوتر هم شاعرانه است. همان قدر آن كبوتر نماد است كه 
خروسي كه در آينه تاركوفسكي يك باره شيشه را مي شكند و 
در يكي از خواب ها از پنجره بيرون مي آيد هيچ معنايي ندارد 
جز حس و شاعرانگي. من فكر مي كنم دنبال معني آن گشتن ما 
را مي برد به جايي دورتر از آنجايي كه فيلم كار مي كند. به نظرم 

خيلي فيلم ساده  تري از اين حرف هاست. 
    و خب »عشق« درباره چيست؟

نمي دانم. نكته پير بودن اين دو تا را كنار بگذاريم و سطحي 
ديگر را نگاه  كنيم: خانواده و البته اين فيلم بهترين اسم را دارد، 
مساله عشق است. مساله اين است كه ناچاري خانواده ات را 

حفظ كني و در عين حال همين خانواده  مزاحمت هستند. 
اين عشقي كه تو به كسي  داري، هم مزاحم است و هم در 
عين حال وجود تو را مي سازد، اين يك سطح فيلم است كه 
به نظر من درباره عشق است. همان قدر عاشقانه است كه زن 
همسايه تروفو. اتفاقا به هنگام تماشايش مدام ياد فيلم تروفو 
مي افتادم. يعني اينكه مدام مي خواهي در اين رابطه باشي و مدام 
نمي خواهي باشي و بعد جمله معروف آن فيلم هم كه هزار بار 
تكرار شده كه »نه با تو، نه بي تو«. اين عشق شدني نيست. نه 
به خاطر اينكه اينها يك وضعيت خانوادگي دارند، به خاطر 
عملي نبودن ذات خودش است. چون ذهني است. يعني وقتي 
بايد اجرا شود بايد صبحانه بخوري، بايد حمام ببري و... يعني 
يك مفهوم مجرد را اجرا مي كني. عشق نيز به ياد مي آورد كه 
نمي تواني بدون معشوق ات زندگي كني و چون مي داني از 
دستش مي دهي مضطربي و اين اضطراب از دست دادن است. 

  »اين اضطراب از دست دادن« در فيلم هاي ديگر هانكه 
هم بود؟

تنها جايي كه در روبان سفيد مي شود نفس كشيد وقتي 
است كه معلم روستا و دخترك محبوبش با هم حرف مي زنند. 
اصال فصلي كه در درشكه اند شايد آرام ترين لحظاتي است 
كه هانكه تا امروز ساخته. آن هم در فيلمي كه، مثل سراسر 
سينمايش، كارش نمايش ذات »شر« است. تنها نگراني تماشاگر 
اين است كه اين رابطه از دست نرود. اما اضطراب ايزابل اوپر 
در معلم پيانو عاشقانه نيست، آنجا اضطراب از دست رفتن 
خالقيت است. مساله خالقيت اين است كه تو معلمي، اما 
شاگردت دارد از تو جلو مي زند، جوان است، هنوز راه دارد. 
شاگردت مي تواند خيلي بهتر از خودت شوبرت بزند، مي تواند 
جواني كند و تو داري همين جوري زمان را، با حسادت و 
بندهاي هنرمندي و با بندهاي خانوادگي، از دست مي دهي. 
يك سطح ديگر معلم پيانو آن روايت خيالي »سالي يري« 
و»موتسارت« است كه ميلوش فورمن در آمادئوس نشان مان 
داد. از تو متنفرم، چون هم از من خالق تري و هم از من بهتر 
زندگي مي كني. اما نكته اصلي عشق براي من اضمحالل نيست، 
نكته در غايت دوست داشتن ديگري است. فكر مي كنم كه 
زياد برايش مهم نيست بگويد كه ما وقتي پير مي شويم چه ها 
مي شود. اساسا از خود عشق، با تمام تناقض هايش حرف 
مي زند. اگر بخواهيم تاريخ سينمايي هم نگاه كنيم خيلي 

»سينمايي تر« از هولي موتورز كاراكس است. 

    چطور؟
فيلم كاراكس سرراست مي گويد كه من از تاريخ سينما 
حرف مي زنم، بيشتر هم از تاريخ سينماي فرانسه و مي رسد به 
همه آن چيزهايي كه نشان  مان مي دهد. اما عشق در ذات عشق 
خودش، يعني در پس و پشت هاي خودش است كه تاريخ 
سينماست. تو باالخره وقتي چهره و دست و پوست امانوئل 
ريوا را مي بيني، صافي پوستش در هيروشيما عشق من به يادت 
مي آيد. به اين معني بله، اضمحالل است. اينكه از دست ندهي 
و آدمت را نگه داري، بحث را برده آنسوتر، براي اينكه لبه پرتگاه 
را، از دست دادن عشق را، نشان بدهد. چيزي كه من از آن گرفتم 
اين است كه مگر مي شود لحظه يي به اين عاشقانه گي را زيست 
كه بالش را روي صورت همسرت بگذاري و راحتش كني. اين 
همان قدر عاشقانه است كه آنجا كه فاني آردان در زن همسايه به 
آدمش و بعد به خودش شليك مي كند. به همان ميزان عاشقانه 

است، همان قدر در ترس از دست دادن. 
 حاال جدا از اين بحث فكر نمي كنيد اتفاقا نقطه اوج فيلم، 
همان سكانس خفه كردن »آن« در سينماي هانكه قابل 
پيش بيني بود و اين بار برخالف دفعات قبل خيلي زودتر 
مي كشيديم؟  انتظار  را  فرجامي  چنين  اين حرف ها  از 
كارگرداني كه هيچگاه دستش را نمي خوانديم اين بار 
دستش را براي ما رو كرده؟ اصال حس مي كرديد داريد نگاه 

و جهان تازه يي از هانكه مي بينيد؟
آدم به ناچار به ياد مي آورد كه دارد فيلم  هانكه را مي بيند 
گاهي يادت مي رود، گاهي مي بيني، گاهي نمي بيني، اين 
حس درباره خيلي از فيلم ها وجود دارد. وقتي زياد فيلم ديده 
باشي يا فيلم هاي همان فيلمساز را زياد ديده باشي، مدام به هم 
ربط شان مي دهي. اما من توانستم با هر لحظه اش كنار بيايم. 
هيچ لحظه يي نبود كه پسم بزند و جدايم كند. از همان نماي 
تماشاگرها )كه انگار ادامه آخرين نماي روبان سفيد است، 
كه اهالي روستا در كليسا رو به ما نشسته اند( كه اتفاقا در هالي 
موتورز هم هست، به نظر من تمامش تهديد بيرون است. 
يعني به نظرم مي آيد كه آن قضيه دزدي و همه اينها شكلي 
از تهديد بيرون است. حتي دخترت هم تهديدي از دنياي 
بيروني است. به دخترش مي گويد نمي خواهم تو را ببينم و به 
كمترين چيزي كه احتياج دارم دلسوزي تو است، مي خواهد 
تك بيفتد با عشقش و با حريم خودش و خانه اش. اولش هم 
نمايي است كه دارد تمام درها را مي بندد. اينكه خودكشي 
مي كند يا نمي كند مهم نيست، مهم اين است كه تو مي خواهي 
جمع شوي در كسي كه مراقبش هستي و مراقبت بوده و اين 
چهار ديواري را حفظ كني. حاال براي كبوتر در اينجا مي توان 
يك معني شاعرانه يا حتي به قول شما نمادين هم گرفت. 
كبوتر هم از بيرون مي آيد و هم تحمل مي شود و هم تحمل 
نمي شود اما كبوتر وقتي مي آيد كه اين دو دارند مدام بيشتر 
وابسته مي شوند. هر چه بيشتر در چارديواري مي مانند، توي 
اتاق هاي خانه مي مانند، تهديد جهان بيشتر مي شود. اين 
تهديد اول دزد است بعد مي شود فرزند آدم. هر چيزي تهديد 
است كه اين خلوت را به هم بزند، چون مي خواهي سر صبر 

عشق بورزي. 
    حاال دست هانكه را خوانده ايم يا نه باالخره؟

 من چنين نگاهي به فيلم نداشتم. فيلم همين جوري لحظه 
به لحظه با خودش من را برد. همين حضور ژان لويي ترن تينيان 
و امانويل ريوا خودش به حد كافي براي اينكه فيلمي را جذاب 
كند، بخش بزرگي از كار را كرده. نمايش چهره هاي اين دو و 
ديدن مداوم آنها. مثل آن چيزي كه برگمان از قصدش در سونات 
پاييزي مي گفت كه فقط مي خواسته صداي سوئدي حرف 
زدن اينگريد برگمان را ضبط كند. عشق هم در واقع دارد همين 
كار را مي كند، اين چهره ها و اين ثبت حال ها. اما براي من كه 
دارم مي بينم، فيلم كل اين مجموعه است و لذت مي برم از ثبت 
اين دو تا آدم. يك وقتي با دوستي درباره فيلمساز فقيد يوناني، 
آنگلو پولوس حرف مي زديم كه من متاسفانه زياد كارهايش را 
دوست ندارم، فيلمي بود كه مارچلو ماستروياني بازي مي كرد 

و اكثر نماهاي او در اكستريم النگ شات فيلمبرداري شده بود. 
  فكر كنم به »گام معلق لك لك« اشاره مي كنيد. حاال 

مشكلش چه بود؟
با دوستم صحبت مي كردم كه چه كاري است كه مارچلو 
ماستروياني و ژن مورو را ميآوري و بعد مي گذاري شان در 
دورترين نماي ممكن؟ اگر اين دو را مي آوري كلوزآپ شان 
معني دارد، در اكستريم النگ شات كه هر كسي مي تواند 
بايستد. كلوزآپ  هاي عشق اما گاهي يكسر برگماني است 
و چقدر جالب است كه عشق و هالي موتورز هر دو پرسونا 
وار وكامال برگماني شروع مي شوند. نماي اول عشق كه، به 
جز اين، گويي ادامه آخرين نماي روبان سفيد است، در هر 
دو گروهي در تاالري نشسته اند- در اولي كليسا و در دومي 
تاالر موسيقي- و به سوي دوربين يا ما نگاه مي كنند. اما منهاي 
همه اينها آن چيزي كه من را مي چسباند به فيلم عشق، در هر 
لحظه اش، وجد شخصي ام است. يعني مدام مشتاقم كه بيشتر 
و دقيق تر ببينم. مثالش شكل نشستن در سينما است. يك وقتي 
راحت تكيه مي دهي، يك وقت مي آيي جلو و لبه صندلي 
مي نشيني و فيلم را دنبال مي كني. من فيلم كاراكس را تكيه دادم 
و ديدم. اما فيلم هانكه را نه. همين جور قلبم مي تپيد و مي ديدم. 
همين كه موفق بشوي يك فيلم دو نفره بسازي، همين كه اين 
دو تا را مدام در قاب ها نزديك و نزديك تر و نزديك تر بياوري. 
از النگ شات شان در ميان تماشاگرها تا تنگ هم چسبيدن شان. 

برايم هيجان انگيز بود. 
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