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»سرزمين مادري« به بخش 
رقابتي جشنواره كن اضافه شد

در حالي كه جشنواره فيلم كن از چهارشنبه 
آغاز خواهد شد، فيلم »سرزمين مادري« به عنوان 
بيست ويكمين فيلم براي كسب نخل طال به بخش 
رقابتي افزوده شد. در فاصله  يك روز تا افتتاح 
»سرزمين  فيلم  كن،  جشنواره  شصت وششمين 
مادري« اولين ساخته »محمد حميدي« و »جمال 
ديبوز« به بخش رقابتي اين رويداد سينمايي اضافه 
شد. به گزارش اسكرين ديلي، نشست خبري فيلم 
»سرزمين مادري« روز سه شنبه 21 مه  در سالن 
»بونوئل« برگزار مي شود. فيلم »گذشته« جديدترين 
ليون  »درون  همراه  به  فرهادي«  »اصغر  ساخته 
ديوس« ساخته برادران كوئن، »ونوس در پوست 
»آنسوي  پوالنسكي،  رومن  كارگرداني  به  خز« 
»زيبايي  و  سودربرگ  استيون  ساخته  كاندالبرا« 
بزرگ« ساخته »پائولو سورنتينو« از ديگر فيلم هاي 
حاضر در بخش رقابتي كن هستند. سينماي مصر تنها 
با يك فيلم در شصت وششمين جشنواره كن حضور 
خواهد يافت. فيلم »باب شرقي« ساخته »احمد 
عاطف« از مصر به عنوان تنها نماينده اين كشور 
آفريقايي در  جشنواره فيلم كن نمايش خواهد يافت. 
اين فيلم اولين فيلم بلند داستاني با موضوع انقالب 
سوريه است كه در آن مشكالت و سختي هاي اين 
مهاجرت اجباري و مشكالت خانواده هاي سوري 
در تامين امنيت و حفظ جان فرزندان شان به تصوير 
كشيده شده است. در اين دوره از جشنواره كن كه از 
15 مه آغاز خواهد شد، »صفا اليشي«، منتقد مصري 
در كميته داوران انجمن بين المللي منتقدان فيلم در 
بخش مسابقه  »نوعي نگاه« حضور دارد. اولين اكران 
جهاني فيلم )باب شرقي( در جشنواره »فسباكو«، 
قديمي ترين و بزرگ ترين جشنواره سينمايي آفريقا 
در فوريه رقم خورد. انتظار مي رود تا پايان سال 
2013، اين فيلم در بيش از 20 جشنواره بين المللي 

اكران شود. 

»ساموئل جكسون« رييس جمهور 
امريكا مي شود

بازيگر سرشناس  ال . جكسون«،  »ساموئل  ايسنا| 
نقش  در  جديدش  فيلم  در  است  قرار  هاليوود 
»ساموئل  برود.  دوربين  مقابل  امريكا  رييس جمهور 
كارگرداني  به  بزرگ«  »بازي  فيلم  در  ال . جكسون« 
»حابماري هالندر« نقش رييس جمهور امريكا را بازي 
خواهد كرد. اين فيلم كه توسط تيم سازنده »داستان 
كريسمس« ساخته خواهد شد، داستان يك نوجوان 
خجالتي و 13 ساله است كه براي آنكه ثابت كند مرد 
شده و بزرگ است، يك شب را به تنهايي در جنگل 
فرار  تروريست ها موجب  اما حمله  سپري مي كند، 
رييس جمهور و همراهي او با اين نوجوان مي شود تا با 
يكديگر از دست تروريست ها فرار كنند. فيلم هايي كه 
»ساموئل ال. جكسون«، بازيگر سرشناس هاليوودي در 
آنها نقش آفريني كرده است تاكنون به فروش بيش از 8 
ميليارد و 500 ميليون دالر دست يافته اند. »ال. جكسون« 
يكي از پركارترين بازيگران هاليوود در 20 سال گذشته 
بوده است و در بيش از 70 فيلم حضور داشته است. 
مجموع فروش فيلم هاي اين بازيگر سياهپوست در 
امريكا به چهار ميليارد و 500 ميليون دالر مي رسد. از 
موفق ترين فيلم هاي ال. جكسون در گيشه مي توان به 
سري فيلم هاي »جنگ ستارگان« و »مرد آهني« اشاره كرد. 

»دي كاپريو« 35 ميليون دالر براي 
محيط زيست كمك خيريه جمع  كرد

حراج  ميزباني  با  دي كاپريو«  »لئوناردو  ايسنا| 
كريستي موفق به جمع آوري 35 ميليون دالر به نفع 
حفاظت محيط زيست و حيات وحش شد. حراج 11 
ساعته »كريستي« كه به ميزباني »لئوناردو دي كاپريو« 
حفاظت  نفع  به  خيريه  كمك هاي  جمع آوري  براي 
محيط زيست و حيات وحش برگزار شد، در پايان با 
فروش 35 ميليون دالري به كار خود پايان داد. در اين 
اثر از هنرمندان معاصر چون »اد راشا«،  حراجي 33 
»جولين شنابل«، »بنكسي«، »اليزابت پيتون«، »تاكاشي 
ماراكامي« و »ريمون پتيبون« در معرض فروش قرار 
داشت كه ركورد فروش بسياري از اين آثار شكسته شد. 
عالوه  بر دي كاپريو، چهره هاي سرشناس ديگري چون 
»توبي مگواير«، »بردلي كوپر«، »مارك وانلو« و »سلما 
هايك« در اين حراجي حضور داشتند. اين حراجي در 
نهايت فراتر از پيش بيني 18 ميليون دالري موفق به فروش 
35 ميليون دالر شد و مبلغ جمع آوري شده به نفع بنياد 
»دي كاپريو« براي كمك به محيط زيست و حيات وحش 
هزينه خواهد شد. دي كاپريو در بيانيه يي كه در وب سايت 
خود منتشر كرد، گفت: با وجود تالش هاي صورت 
گرفته در سراسر جهان ، سياره ما در خطر است . دنياي 
مدرن فشار زيادي روي سيستم هاي طبيعي وارد مي كند؛ 
ما در حال نابود كردن جنگل ها و آلوده كردن هوا و آب 
و نيز صيد بيش از حد در اقيانوس ها و انقراض گونه هاي 
گياهي و جانوري هستيم، ما اين حراجي را براي حفاظت 

از سياره مان برپا كرده ايم، پيش از اينكه خيلي دير شود. 

بن افلك فيلم جنايي مي سازد
مهر| بن افلك يك بار ديگر به بوستون بازمي گردد تا 
فيلمي با اقتباس از رمان دنيس لهان بسازد. بن افلك قصد 
دارد تا اواخر امسال به بوستون شهر زادگاهش بازگردد 
و فيلم بعدي اش را با اقتباس از يك رمان گانگستري 
 نوشته دنيس لهان توليد كند. اين رمان كه اسمش 
»تا شب زندگي كن« است، اثري جنايي است اما اين 
اولين تجربه مشترك اين دو نيست و افلك سال 2007 
اولين كارگرداني اش را با رماني از لهان با عنوان »بچه 
ربوده شده« تجربه كرده بود. او پيش از اين يك فيلم 
ديگر را در شيكاگو ساخته كه فيلم »شهر« در سال 2010 
بر مبناي رماني از چاك هوگان بود. افلك قرار است در 

فيلم جديد نقش اول را هم بازي كند. 

سينمايجهان
مريل استريپ و جاني دپ رسما 

راهي جنگل مي شوند
مه�ر| مريل اس��تريپ و جاني دپ ه��ر دو به 
پ��روژه »در مي��ان جنگل« ديس��ني پيوس��تند. 
اين دو بازيگ��ر مطرح ب��ا امضاي ق��رارداد با 
ديس��ني به همه حرف ها و حديث هايي كه از 
مدتي پي��ش در جريان بود خاتم��ه دادند و در 
اين پ��روژه همبازي ش��دند. از 16 م��اه پيش 
و ماه ه��اي آغازي��ن س��ال 2012 اي��ن پروژه 
مطرح ب��ود و نام ه��اي مختلفي ب��راي ايفاي 
نقش در آن مطرح ش��ده بود. مريل اس��تريپ 
چندي پيش هم��كاري اش ب��ا اين پ��روژه را 
تاييد ك��رد اما اكنون با اضافه ش��دن جاني دپ 
و امض��اي قرارداد ب��ه نظر مي رس��د همه چيز 
براي شكل گيري اين داس��تان پريان آماده شده 
باش��د. كمپاني ديس��ني با ص��دور اعالميه يي 
 همچني��ن اع��الم ك��رد كارگرداني اي��ن فيلم 
ب��ر عه��ده راب مارش��ال خواهد ب��ود. راب 
مارش��ال كارگردان فيلم »ش��يكاگو«  و »9« در 
س��ال 2011 كارگرداني »دزدان كاراييب 4« را 
برعهده داش��ت. اين فيلم با اقتب��اس از نمايش 
موزيكال يك قصه پريان كه توس��ط اس��تيون 
سوندهايم در سال 1987 در برادوي به صحنه 
رفته بود س��اخته مي ش��ود. چندي پيش اعالم 
ش��ده بود دونا مورفي، مگان هيلتي، كريستين 
بارانسكي، آليس��ون جني و چند بازيگر ديگر 
از تئاتر برادوي در اين پ��روژه حضور خواهند 
داش��ت. فيلمنامه اي��ن فيلم موزيكال توس��ط 
جيمز الپين نوشته شده و از ترانه ها و موسيقي 
س��وندهايم اس��تفاده كرده اس��ت. اي��ن قصه 
داستان يك نانوا و همسرش را روايت مي كند 
كه مي خواهند بچه دار ش��وند و ي��ك خانواده 
واقعي را تش��كيل بدهند. به همي��ن دليل آنها 
راهي جنگل مي شوند تا جادوگر را پيدا كنند و 

از او بخواهند آرزويشان را برآورده كند. 

»گتسبي بزرگ« با 5۱ ميليون دالر 
خيره كننده ظاهر شد

خبرآنالين| درام »گتسبي بزرگ« به كارگرداني باز 
لورمان در هفته اول اكران در امريكاي شمالي بيش 
از انتظار ظاهر شد. موفقيت چشمگير فيلم جديد 
لورمان در رقابت با فيلم ابرقهرماني »آيرون من 3« 
كه از هفته پيش در اياالت متحده و كانادا روي پرده 
رفته، يك پيروزي بزرگ براي استوديو برادران وارنر 
و شركت »ويليج ردشو پيكچرز« است.  »گتسبي 
بزرگ«  با بازي لئوناردو دي كاپريو، توبي مگواير و 
كري ماليگان از جمعه تا يكشنبه 51/1 ميليون دالر 
فروخت و پس از سومين فيلم »آيرون من« در رده 
امريكاي  در  فيلم ها  هفتگي  فروش  دوم جدول 
شمالي قرار گرفت.  »آيرون من 3« با بازي رابرت 
داوني جونير به نقش ابرقهرمان قصه هاي مصور 
مارول، اين هفته در امريكاي شمالي 72/5 ميليون 
دالر به دست آورد و مجموع فروش داخلي خود 
را به 284/9 ميليون دالر رساند.  اين فيلم كه توليد 
ديزني و مارول استوديوز است، در سطح بين المللي 
89/3 ميليون دالر فروخت. مجموع فروش »آيرون 
من 3« در اين سطح 664/1 ميليون دالر و فروش 
جهاني آن با حساب بازار امريكاي شمالي تقريبا 

950 ميليون دالر شده است. 
پيپلز  مي كند«  تقديم  پري   »تايلر 
به   )Tyler Perry Presents: Peeples(
كريگ  بازي  با  چيزم  گوردون  تينا  كارگرداني 
رابينسن و كري واشينگتن ديگر فيلمي بود كه 
در هفته تعطيالت روز مادر به طور گسترده روي 
پرده سينماها رفت.  اين كمدي خانوادگي توليد 
الينزگيت كه پري تهيه كننده آن است، در هفته 
اول اكران شكست سختي خورد و با 4/9 ميليون 
دالر در رده چهارم قرار گرفت. )پري نه در »پيپلز« 
است.(   كرده  كارگرداني  را  آن  نه  و  كرده  بازي 
اقتباس سه بعدي لورمان از »گتسبي بزرگ« رمان 
معروف اف. اسكات فيتز جرالد بهترين فروش 
افتتاحيه را براي اين فيلمساز استراليايي رقم زد كه 
با فيلم هايي چون »رومئو+ژوليت«، »مولن روژ« 
و »استراليا« شهرت دارد. »گتسبي بزرگ« درباره 
مردي جوان به نام نيك كاراوي )مگواير( است كه 
سال 1922 از اياالت مركزي امريكا به النگ آيلند 
مي آيد و آنجا مجذوب گذشته و سبك زندگي 
همسايه خود مي شود كه ميليونري مرموز به نام 
جي گتسبي )دي كاپريو( است. »گتسبي بزرگ« 
براي اولين بار در سطح  بين المللي چهارشنبه 15 
مه )25 ارديبهشت( در افتتاحيه شصت و ششمين 
دوره جشنواره فيلم كن در بخش رسمي و خارج 
از مسابقه روي پرده مي رود. ايسال فيشر، جوئل 
ادگرتن، اليزابت دبيكي، جيسن كالرك و آميتاب 
باچان ديگر بازيگران اين فيلم هستند. »گتسبي 
بزرگ« ابتدا قرار بود 25 دسامبر 2012 اكران شود، 
اما برادران وارنر به خاطر همزمان بودن اين تاريخ 
با اكران »جانگو آزاد شده« ديگر فيلم دي كاپريو 
تصميم گرفت اكران آن را به 10 مه 2013 به تعويق 
بيندازد. از »گتسبي بزرگ« به عنوان يكي از رقباي 
مطرح برادران وارنر در فصل جوايز سينمايي 2012 
ياد مي شد. رمان »گتسبي بزرگ« كه اولين بار سال 
1925 منتشر شد، داستاني درباره دوران پرتالطم 
دهه 1920 است. اين رمان در قالب يك نمايش 
در برادوي روي پرده رفته و تاكنون مضمون چند 
فيلم سينمايي بوده، از جمله فيلمي در سال 1974 
به كارگرداني جك كليتن كه بر مبناي فيلمنامه يي از 
فرانسيس فورد كوپوال ساخته شد و رابرت ردفورد 

و ميا فارو در آن بازي كردند. 
كمدي اكشن سياه »رنج و گنج« با بازي مارك 
والبرگ و دواين جانسن در سومين هفته اكران پنج 
ميليون دالر به دست آورد و ضمن اينكه در رده سوم 
قرار گرفت، مجموع فروش داخلي خود را به 41/6 

ميليون دالر رساند. 

خبردريچه

گفت و گو با كريستين مونيو  به خاطر فيلم »پشت تپه ها«

جهان خود را بهتر بشناسيم
   ترجمه: مريم رهنما كريستين مونيو در آخرين فيلم خود »پشت تپه ها« وضعيت 
مشابهي با فيلم پيشين خود »چهار ماه و سه هفته و دو روز« را بازسازي مي كند. اما اين بار 
همه چيز از درون متفاوت است. فيلم نگاه تيزبين خود را تا سطحي عميق تر پيش مي برد 
تا جايي كه ريشه هاي درد انساني را در نقطه هايي متفاوت از فيلم پيشين بازشناسي كند. 
انسان؛ تحت فشار جهان پيرامون خود است. اين جهان خواه مي خواهد ديري دور افتاده 
در مولد اوي باشد، چه شهرهاي بزرگ امروزي. مونيو در گفت وگوي زير درباره آخرين 
ساخته خود كه در جشنواره كن سال گذشته هم خوش درخشيد و جايزه بهترين فيلمنامه 

و بهترين بازيگر زن را از آن خود كرد حرف زده است. نكته مهم اين گفت وگو كه براي 
فيلمسازان ما )حتي آنها كه براي خود اسم و رسمي به هم زده اند( اين است كه فيلمسازي، 
كارگرداني و نوشتن فيلمنامه كاري است دشوار، احتياج به زحمت، مرارت، تالش و از آن 
مهمتر مراقبه دارد. فيلم خوب با آسان گيري و سهل پسندي به دست نمي آيد. بخش جذاب 
گفت وگو بنا به مالحظاتي ترجمه نشد، در يكي از اين بخش ها مونيو درباره فيلمبرداري 
در هواي منفي پانزده درجه، كمك در ساختن دكورها و... حرف مي زندو فيلمنامه يي كه 

شخصا توسط او پانزده بار بازنويسي شد.

 نقطه شروع آخرين ساخته شما از كجا شكل گرفت؟
سال دو هزار و پنج بود كه در روزنامه ها خبري درباره 
به  دوستش  مالقات  براي  كه  خواندم  جوان  دختري 
صومعه يي دورافتاده و پرت در مولد اوي مي رود و بعد 
از چند هفته در جريان چيزي به اسم مراسم »جن گيري« 
كشته مي شود. خبر خيلي زود به خبر اول همه روزنامه هاي 
روماني تبديل مي شود و بعد توجه محافل بين المللي را هم 
به خود جلب مي كند. اسقف آن منطقه هم با دستپاچگي 
كشيش و همه راهبه هاي آن دير را تكفير مي كند. وقتي 
قضيه ابعاد جهاني پيدا كرد ديگر بايد تحقيق و تفحص 
انجام مي گرفت كه آيا تخلفي از كسي سرزده است يا خير. 
كليساي ارتودكس ماجرا را محكوم كرد و خودش را كنار 
كشيد. بعدتر در سال 2012 به طور كلي خواندن دعاي 
»بازيل مقدس« كه دعاي اصلي مبارزه با شيطان به حساب 
مي آيد را ممنوع كردند. البته اينترنت پر بود از تصاوير 

خواندن اين دعا كه با موبايل فيلم گرفته بودند.
 تيتراژ و عنوان بندي فيلم مي گويد كه فيلم را از يك 

كتاب »غير داستاني« الهام گرفته ايد؟
تاتيانا نيكولسكو بران در همان زمان خبرنگاري بود 
كه براي شبكه دولتي انگلستان كار مي كرد. او به اين خبر 
عالقه مند شد و برايش عجيب بود كه چرا هيچ كس روي 
اين قضيه كار نمي كند. چند سالي وقت صرف كرد تا بفهمد 
در آن دير دور افتاده واقعا چه اتفاقي افتاده است. دست آخر 
در اين مورد دو كتاب به چاپ رساند. يكي درباره خود 
حادثه و ديگري درباره دادگاهي كه بعد از آن برگزار شد. 
كتاب عنوان »رمان غيرداستاني« يا »رمان مستند« را برخود 
داشت. شايد اولين باري بود كه روماني كتابي با اين عنوان 

چاپ مي شد.

 از همان ابتدا به فكر فيلم ساختن از روي كتاب افتاديد؟
قضيه از همان اول نظر من را به خودش جلب كرد، اما 
نه به عنوان يك فيلمساز،  بلكه به عنوان يك خبرنگار )من 
سال ها كار خبرنگاري كرده ام( و معتاد مطالعه روزنامه ها و 
مجالت هستم. اگر از منظر دستمايه يك فيلم به ماجرا نگاه 
متعلق  ملودراماتيك و  مي كردم، قضيه خيلي احساسي، 
به جريان اصلي به حساب مي آمد، فقط به اين فكر كنيد 
كه هزاران صفحه درباره اين اتفاق در سايت هاي مختلف 
نوشته شده است. اما من همچنان قضيه را دنبال كردم و در 
دادگاهي كه برقرار شد با آدم هايي كه واقعا درگير ماجرا 

بودند هم آشنا شدم. البته در آخر محكوم هم شدند.
 با نويسنده كتاب از نزديك آشنا بوديد؟

سال 2007 همديگر را مالقات كرديم. براي معرفي فيلم 
قبلي خودم )چهار ماه و سه هفته و دو روز( به نيويورك رفته 
بودم. آندري شربان، كارگردان معروف تئاتر روماني براي 
تماشاي اجراي صحنه يي از آن اتفاق به سالن ماما دعوتم 
كرده بود كه تاتيانا را ديدم. يك نسخه از كتابش را هم به من 

داد و درباره اتفاق حسابي با هم گپ زديم.
  چه زماني تصميم گرفتيد از اين اتفاق فيلم بسازيد؟

سال 2011 در بخارست دوباره به صورت كامال اتفاقي 
تاتيانا را مالقات كردم. آن موقع داشتم به شكل بي هدفي 
براي خودم يادداشت برمي داشتم. كتاب رماني به من داد 
كه اگر خوشم آمد آن را به فيلم تبديل كنم. اين رمان هم 
مضموني مشابه داشت. كه دوباره مرا به سوي همان صومعه 
پرت و دورافتاده در مولداوي پرتاب كرد. دوباره در اينترنت 
شروع كردم به خواندن درباره حادثه و ديدم كه بعد از پنج يا 
شش سال هنوز چقدر اين بحث، داغ و چقدر نظريات جديد 
درباره آن صادر شده است. بعد از اين شروع كردم به نوشتن 

فيلمنامه. نسخه اوليه فيلمنامه واقعا نااميدكننده از آب درآمد 
زيرا بيش از اندازه به واقعيت و اتفاقي كه در آنجا روي داده 
بود نزديك بود و درست به همين دليل از معناي عميق آن 
حادثه - بي كفايتي، زمان ناشناسي و بي مسووليتي- تهي شده 

بود.
 شما مي خواستيد قصه چگونه پيش برود و اصال چه 

شكل و شمايلي داشته باشد؟
چيزي كه خيلي در كتاب توجه من را به خودش جلب 
كرد اين بود كه هيچ كس در كتاب مورد قضاوت قرار نگرفته 
بود، درست همان استاندارد محل كار تاتيانا در آن لحاظ شده 
بود، كتاب نمي خواست بگويد چه كسي به مسووليتش 
عمل نكرده يا مقصر كيست. درست زماني كه اصل داستان 
را پشت سر گذاشتم شروع كردم به رفتن مسيري كه قصه از 
آن شروع شده بود. نسخه آخر فيلمنامه ديگر دقيقا به آنچه 
آنجا اتفاق افتاده نمي پردازد. ديگر درباره كشيش و راهبه ها 
هم نيست. تخيلي است و سعي كردم تا آنجا كه مي توانم 
از قصه اصلي فاصله بگيرم و درباره كسي قضاوت نكنم، 
نگويم چه كسي مقصر است و چه كسي بي گناه. وقتي 
اصول قصه تخيلي را به كار گرفتم، حاال اجازه داشتم اليه ها 
و سطوحي كه نياز داشتم ولي در قصه اصلي نبود را هم به آن 
اضافه كنم. من در فيلم هم درست مثل قصه اصلي درباره گناه 
حرف مي زنم. اما اين گناه كه مورد بحث من است در سايه 
عشق، انتخاب و آنچه مردم به نام باورهايشان انجام مي دهند 
تعريف مي شود اين گناه به توانايي شناخت خوبي از بدي و 

گناه بزرگ تري به نام عدم مدارا مربوط است. 
 آيا نوشتن فيلمنامه كار دشواري بود؟ آخرين نسخه 
فيلمنامه و فيلمي كه ساخته شد چقدر به هم نزديك 

هستند؟

فيلمنامه را پشت سر هم  از  چندين و چند نسخه 
پاياني و آنكه قبل از شروع  اما نسخه  بازنويسي كردم 
فيلمبرداري آماده شد 245 صفحه داشت. بعد شروع به 
كوتاه كردن آن كردم شد 220 صفحه و درست يك روز 
فيلمبرداري نسخه يي 180 صفحه يي در  از شروع  قبل 
دست داشتم. اما با اين حال در طول فيلمبرداري هم بعضي 
بازنويسي ها را انجام مي دادم. در ابتدا گاه و بي گاه بود اما 
در ادامه به يك كار روزانه تبديل شد. البته يك بازنويسي 
اساسي و بنيادين نبود. بعضي چيزها را تصحيح مي كردم 
تا قصه شكل بهتري پيدا كند. البته طبيعي هم هست. وقتي 
روي پروژه يي با اين مدت زماني كار مي كنيد نمي توانيد از 
پيش همه چيز را در ذهن داشته باشيد و همه جوانب كار را 
در نظر بگيريد. بايد با چشم باز نظارت را ادامه داد تا فيلم بنا 
به اراده شما و در مسير درست قرار بگيرد. به هر حال »پشت 

تپه ها« فيلمي شد به مدت زمان دو ساعت و سي دقيقه.
 از هر صحنه يي كه فيلمبرداري كرديد در فيلم استفاده 

كرديد؟
كرديم.  كم  فيلم  از  دقيقه  چهل  يا  دقيقه  سي  نه 
صحنه هايي را كه خودم خيلي خيلي به آنها عالقه داشتم 
هم شامل مي شد. اين فيلم بيشتر نمايشگر منطق رمان 
است تا منطق سينما. در صحنه هايي جزييات كوچك 
اهميت بيشتري پيدا مي كنند تا اتفاقات بزرگي كه قصه 
را پيش مي برند، همين جزييات كوچك به فهم دنيايي كه 
اين آدم ها در آن زندگي مي كنند، در آن بزرگ شده اند و 
تحصيل كرده اند و اعتقادات عميق شان شكل گرفته كمك 
مي كنند. اطالع يافتن از اين پيش زمينه ها به ما مي فهماند 
كه واقعا چرا چنين اتفاقي در آنجا افتاده است. فكر نمي كنم 
چنين سوژه هايي براي سينما مناسب باشند اما به هر حال 

بدون امتحان كردن نمي توانستم بفهمم.
 فيلمبرداري چنين داستان بلندي در زماني كوتاه كار 

سختي بايد بوده باشد؟
همه چيز اين فيلم خيلي سخت و پيچيده بوده بيشتر اين 
سختي  هم از طوالني بودن قصه و مهلتي كه ما براي خودمان 
درنظر گرفته بوديم مي آمده در آگوست سال 2011 تصميم 
گرفتم فيلمبرداري را در زمستان انجام دهم و در مه 2012 
كار تمام شود. دليل عجله من براي شروع اين بود كه واقعا 
مطمئن نبودم بافت قصه اجازه ساخته شدن يك فيلم را به 
من مي دهد يا خير. فكر مي كردم اگر بيشتر دست دست كنم 
و تعلل به خرج بدهم شايد هيچ وقت اين فيلم ساخته نشود.

 آيا اصال قبل از شروع كار به اين فكر كرديد كه كل 
پروژه را كنار بگذاريد؟

سعي كردم مرحله به مرحله تصميم بگيرم. اول گفتم: 
خب، بگذار اول فيلمنامه را بنويسم بعد ببينم چه مي شود. با 
چند تا هنرپيشه حرف بزنم، چند صحنه را هم فيلمبرداري 
كنيم. همين طور رفتم تا فيلم تمام شد اما هنوز خودم به 
پاسخ سوالم نرسيده ام. آيا بافت قصه مناسب سينما بود يا 

خير. 
 بين پايان فيلم و اكران آن در جشنواره كن فاصله بسيار 
كمي وجود داشت. چه زماني كارهاي پس از توليد را 

انجام داديد؟
در واقع اصال انجام نداديم و از اول هم مي دانستيم كه 
فرصتي براي اين كار نخواهيم داشت. براي همين همزمان 
با فيلمبرداري تدوين را هم انجام مي داديم. هر شب پس از 
پايان كار و تمام آخر هفته ها در اتاق تدوين زنداني بودم و 
بهترين نماها را انتخاب مي كردم. تقريبا به طور همزمان كار 

فيلمبرداري و تدوين به پايان رسيد.
  چه انتظاري از اين فيلم داريد؟

از مردم توقع دارم فيلم را فقط تماشا كنند. فيلم را 
ببينند و آن  را با فيلم قبلي من مقايسه كنند. هر دو فيلم 
درباره گروهي از دختران جوان است كه با كاراكتر 
مرد سختگيري مواجه مي شوند، هر دو موقعيت تقريبا 
يكسان است اما دخترها خيلي با هم متفاوتند. دوست 
دارم آنها بعد از ديدن فيلم به فكر فرو بروند،  مهم نيست 
طرف چه كسي را مي گيرند. مهم اين است كه دنيايي 
كه در آن زندگي مي كنيم را بهتر بشناسيم. بفهميم كه به 
چه كارهايي در زندگي روزمره خودمان عادت كرديم 
كه توهيني به ما و ديگران است. فكر مي كنم فيلم در 
كشور خودم و در ديگر نقاط جهان خيلي متفاوت معنا 
شود. فيلم در روماني جور ديگري ديده مي شود چون 

تجربيات ما متفاوت است.

هجدهم  روز  كه  گفت وگوي حاضر  دوم  بخش  در 
از  بخشي  متاسفانه  رسيد  چاپ  به  ماه  ارديبهشت 
پرسش ها و پاسخ ها جابه جا شده  بودند. ضمن پوزش 
از خوانندگان روزنامه اعتماد بخش تصحيح شده و ادامه 

گفت وگو را با هم مي خوانيم.

محبوب شما  من   زعم  به  فيلم  برويم سروقت    
»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؟
تاريكي«  شواليه  »خروش  با  كه  مشكلي  همان   
كريستوفر نوالن داشتم. »جيمز باند« و »بتمن« هردو 
فانتزي  و  سرگرمي  جهان  در  محكمي  ريشه هاي 
داشتند. اما حاال يك راست بلند گوي مجموعه يي از 
سياست شده اند. فيلم هايي 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. 
را  فال  اسكاي  كاش  كه  بود  نوشته  دوستي  اتفاقا 
مي دادند نوالن بسازد.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 دستوري 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.

   چه پيشنهادي؟
مسير اين جيمزباند به نظر من معكوس است. مي شود گفت 
نوعي Rewind است. در اين فيلم هيچ چيز حال در دنياي اثر 
سرجايش نيست، به هم ريخته است و به هر كسي نمي تواني نام 
خودش را بدهي، برچسب دادن سخت شده است. جيمزباند 
مغموم است. كسي با كسي شوخي نمي كند. اصال فيلم شوخي 
ندارد. بعد كه بد من مي ميرد و ريف فاينس كه به جاي جودي 
دنچ مي آيد، تازه مي بينيم كه دنيا كه از اولش نا بسامان بود و 
هيچ چيز سر جايش نبود، حاال مي آيد سر جايش. »ماني پني« 
پيدا مي شود، مي نشيند سر جايش، »ام« جديد مي نشيند پشت 
ميزش و تازه اينجاست كه شوخي شروع مي شود. رفتن به اتاق 
»ام«، سر به سر »ماني پني« گذاشتن و همه چيزهايي كه هميشه 
سرآغاز يك داستان جيمزباند بوده، حاال در پايان مي آيد و فيلم 
تمام مي شود. يعني يك جيمزباند كامال معكوس، يعني »ري وايند« 
جيمزباند است و بعد: اينجا هم در وضعيتي هستيم مثل خيلي  از 
فيلم هايي كه يك چيزي اين وسط وجود دارد كه تا از بين نرود 
ادامه زندگي يا ادامه داستان ناممكن است. مثالي كه هيچ ربطي به 
جيمزباند ندارد، جاني گيتار است. تا آن خانه يي كه ساخته شده 
در اين جدايي پنج ساله، خانه يي كه »ويه نا« )جون كرافورد( حتما 
با درآمد حاصل از بي وفايي ساخته نسوزد، اين دو نمي توانند به 
هم برسند. با وجود اين خانه، كه يادمان جدايي و بي وفايي است، 
عشق شان عملي نيست. خانه كه آتش مي گيرد حاال مرد و زن 
مي توانند فكري به حال آينده كنند. اينجا هم تا اين اتفاق نيفتد، 
تا »ام« قبلي نمي رد، تا خانه بچگي منفجر نشود، مثل اين است 
كه قراري پيش نمي آيد. حاال همه آسوده مي شوند و مي آيند 
سر جايشان قرار مي گيرند و حاال فيلم مي تواند شروع شود. 
اما اسكاي فال همين جا تمام شده است. اين فيلم را پيش درآمد 
يك فيلم جيمزباند مي بينم. جيمزباند كالسيك نيست. انگار 
پيش گفتاري است كه اين وسط ساخته شده براي جيمزباند 

بعدي. 
   از جنگ و خشم برويم سر وقت سينماي كمدي. وودي آلن 
بهترين كمدي سال يعني»تقديم به رم با عشق« را ساخت. در 
آستانه ۸۰ سالگي فيلم اپيزوديك بسازي و حسابي بخنداني و 
به سينماي كمدي ايتاليا اداي دين كني و تازه در ميان قصه ها 
و زمان هاي در هم برهم ات باز زمان را به هم بريزي و نوآوري 
كني و اينقدر سرخوش و رها باشي. من نمي فهمم منتقدان دقيقا 

به چه اعتراض دارند؟

فليني چند وقت است كه مرده؟ خيلي وقت است، فكر  كنم 20 
سال اما اگر حتي دو فيلم ديگر كه مثل فليني هاي اصلي هم نبود، 
مثل صداي ماه، مثل جينجر و فرد، اگر دو تا ديگر از اينها ساخته 
بود االن ما خوشبخت تر بوديم يا نبوديم؟ بوديم. اگر تاركوفسكي 
زنده بود و بعد از ايثار دو فيلم ديگر ساخته بود و حتي درباره شان 
مي گفتند خودش را تكرار كرده، چه اهميتي داشت؟ اينها بزرگ تر 
از آن هستند كه ببريم شان در بازي هاي منتقدانه و بگوييم اينجاي 
فيلمش اين است، آنجاي فيلمش آن است. معلوم است كه هيچ 
اعتراضي به نقد وودي آلن ندارم. به شيوه متكبران هم نمي گويم 
كه نقد بايد »سازنده« باشد! اما نكته وودي آلن دو تا است. يكي 
آنكه مي گويند مدام خودش را تكرار مي كند و يكي آنكه فيلم 
مي سازد. خود آلن درباره كوبريك گفته بود آن سالي كه قرار است 
فيلم كوبريك بيايد احساس خوشبختي مي كنم. ما همين جوري 
احساس خوشبختي بايد بكنيم كه فيلم وودي آلن ساخته مي شود. 
وودي آلن دارد فيلم مي سازد. حاال تكرار بكند يا شوخي اش گاهي 
خوب باشد و گاهي نه چندان خوب. مهم اين است كه مي سازد، 
و هست. من خودم دست كم منتسب به گروه ناقدان هستم. اما 
هيچ با جراحي اثر هنري يعني با كالبدشكافي هنرمند و هنر كنار 
نمي آيم. روي تخته تشريح پزشكي طبعا همه چيز از ريخت 
مي افتد و زشت مي شود. توجه داريد كه حرفم عليه روش هاي نقد 
نيست، از سليقه خودم و عليه جزميت حرف مي زنم. براي مثال، 
من از تماشاي اين آنا كارنيناي جديد - ساخته جو رايت - بسيار 
لذت بردم. به نظرم آن چيزي كه »روح روسي« ناميده مي شود در 
سراسر آن به زيبايي دميده شده است. اشكال گوناگوني از ادبيات 
و سينماي روس هم در آن پيدا مي شود. حاال جراحي آن و نشان 
دادن اينكه اين فقط ظاهري زيباست وگرنه دل و روده زشتي دارد 
به چه كارم مي آيد؟ چون دست كم استدالل خودم اين است كه با 
ياد همين »ظاهر زيبا«- و هنر هم البته چيزي جز »ظاهر« نيست- 
بروم بخوابم بهتر است تا با تصور مفصل ها و استخوان هاي آن! 
حاال وودي آلن را نقد مي كنند كه خودش را تكرار مي كند. در 
حالي كه او از روز اول همين بود. انگار بگوييم ياسوجيرو ازو چرا 
اينقدر فيلم هايش به هم شبيه اند. خب ازو تمام نكته اش همين 
است. چاپلين-كه گاهي فكر مي كنم ته دلم هيچ كس را قدر او 
دوست ندارم- از وقتي به ناچار خواست خودش را تكرار نكند 
بهتر شد؟ اين دنيا جاي تحمل پذيرتري نبود اگر گروچو ماركس 
دو فيلم ديگر هم داشت و خودش را تكرار مي كرد؟ منتقدان 
بعضي وقت  ها از جايشان بلند مي شوند و رو به تماشاگران حرف 
مي زنند. اما در نگاه من منتقد كنار تماشاگر نشسته است. اگر 
ايستاده باشد، خب، بين دستگاه آپارات و پرده است، پس سايه  اش 
مي افتد روي پرده و ديگر آنچه مي شود ديد فقط گوشه هايي از فيلم 

است كه از دور و بر سايه بزرگ منتقد بيرون زده!

مرور سينماي سال 20۱2 درگفت وگو با صفي يزدانيان- بخش پاياني 

سايه هاي دنياي عبوس




