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گزارش اختصاصی شصت ویکمین دوره ی جشنواره ی فیلم لندن

حامد صرافی زاده
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از همان روزی که آماندا نویل، مدیر اجرایی ارشــد انیستیتو فیلم لندن، و کلیر 
استوارت، مدیر اجرایی جشــنواره ی فیلم لندن، در نشست خبری به معرفی آثار 
مهم شــصت ویکمین دوره ی جشــنواره ی فیلم پرداختند، در میان حرف های 
کوتاه و موجز و مختصر ایشان چند نکته ی ویژه ی این دوره ی جشنواره را می شد 
تشخیص داد. اول اینکه در این دوره بعد از سال ها از نمایش برندگان جوایز اصلی 
جشنواره های مطرح امسال خبری در میان نبود. چراکه مثاًل فیلم »در باب جسم و 
جان«، ساخته ی ایلدیکو انیدی و برنده ی خرس طالیی جشنواره ی برلین، پیش تر 
در سینماها نمایشی کوتاه مدت داشت و فیلم »مربع«، ساخته ی روبن اوسالند و 
برنده ی نخل طالی جشنواره ی کن، نیز بر اثر ندانم کاری/اشتباه یا برنامه ریزی 
غلط، با یک بار نمایش در سالن کوچک و نه چندان مهم، عماًل فرصت نمایش دو 
سه باره ی گسترده و همراه با شور و هیاهوی درون جشنواره را از دست داده بود 
و همچنین به نظر می رســید به جز فیلم »شکل آب«، ساخته ی گیرمو دل تورو و 
برنده ی شیر طالی جشنواره ی ونیز، فیلمی نظیر »خانوم فنگ«، ساخته ی فنگ 
ژیو ینگ و برنده ی یوزپلنگ طالی جشــنواره ی فیلم لوکارنو، در انتخاب نهایی 

برگزار کنندگان این دوره ی جشنواره جایی نداشت.
از طرف دیگر تأمل برا نگیز اســت که در فیلم های بریتانیایــی حاضر در این 
دوره ی جشنواره به جز »پارتی« )سالی پاتر(، فیلمی کمدی با جمع آوری جمعی 
ناهمخوان و مشکل دار در یک مهمانی که دیگر این روزها دمده به نظر می  رسد، 
نشان چندانی از وضعیت ملتهب )البته درونی و پنهان( این سرزمین به خصوص 
بعد از قضایای خروج شوک آور شــان از اتحادیه ی اروپــا )برگزیت( و پیش بینی 
غلط نخست وزیر فعلی با اعالم زود هنگام انتخابات، که عماًل حزب محافظه کار 
حاکم را دو شقه کرد، به چشــم نمی خورد. به همین دلیل انتخاب »نفس بکش« 
ساخته ی اندی سارکیس، بازیگر معروف نقش های کینگ کونگ و گالوم »ارباب 
حلقه ها«، برای فیلم  افتتاحیــه و تبلیغ نوعی مقاومت و بقــا و پایمردی در برابر 
مصائب، انتخاب خوش بینانه  و شاید محافظه کارانه ای به نظر می رسید. »نفس 
بکش« در مجموعه فیلم هایی درباره ی »مــردان روی ویلچر/روی تخت« و در 
کنار آثاری همچون »لباس غواصی و پروانه« )جولین اشنابل(، »دست نیافتنی ها« 
)الیور ناکاشه و اریک تولدانو(، »جلسات درمان« )بن لوین(، »کشتن روی چرخ« 
)آتیال تیل(، و »قلب هــای مجروح« )رادو ژادو( هم در اجــرا و هم در مواجهه با 
موضوع معلولیت، و هم به صورت اثری بیوگرافیک، فیلمی آشــناتر و معمولی تر 
جلوه می کند. در »نفس بکش« سرســختی و ســپر نیانداختن و جا نزدن رابین 
کاوندیش )با بازی اندرو گارفیلد( در برابر معلولیت ناشی از بیماری فلج اطفال در 
سن بیست وهشت سالگی و همراهی و ایثار همسرش که در عمل به گسترش علم 
و آسایش و شاید کمی لذت بیشتر از زندگی جمع کثیری از معلوالن می انجامد، 
به لحاظ انسانی، ستودنی و امید بخش است و گویی این فیلم و آثاری از این دست 
نه تنها ستایشی برای زندگی و ادامه دادن هســتند بلکه بیشتر به تلنگر یا سیلی 
محکمی می مانند برای تماشاگران عادی که درد هایی دیگر، هرچند کوچک، آنها 
را به ایستایی و افسردگی کشانده است. با وجود همه ی این حرف ها پرسشی که 
به صورت ناخودآگاه و ناخواســته در مواجهه با این فیلم و البته پیش تر به هنگام 
تماشای »دست نیافتنی ها« به ذهن مخاطبی همچون من می رسد این است که 
اساسًا اگر قهرمان فیلم و خانواده اش از وضعیت مالی و رفاهی چشمگیر برخوردار 
نبودند، این تالش برای بقا امکان پذیر بود؟ شاید به همین جهت است که فصل 
سفر این خانواده به اسپانیا و مشکل تکنیکی وسیله ی تنفسی قهرمان، که او را تا 

حد مرگ پیش می برد، و در ادامه حضور اهالی روستا در کنار او و برگزاری مراسم 
رقص و آواز، درنهایت ما تماشاگران را وامی دارد به کنایه و از سر غیظ بگوییم 
»خوش به حال و اقبالشان«، چراکه چنین فضایی بعید است دوروبر آدم هایی 

معمولی از جنس من و شما رخ دهد.
مسأله ی تأثیر مستقیم و تا اندازه ای بدیهی مکنت و محیط زیست شخصیت ها 
در فرجام نهایی عملکرد ایشان فارغ از تصمیم  ها و انتخاب ها و اراده های افراد 
برای مثال در مقایســه ی دو فیلم »مرا با نام خودت صدا کن« ساخته ی لوکا 
گوداجینیو و از فیلم هــای تأمل برانگیز برای نامزدی اســکار بهترین فیلم و 
»موش های ساحل« ســاخته ی الیزا هیتمن و برنده ی جشنواره ی  ساندنس 
هم به چشــم می خورد. تردید قهرمان های اصلی این دو فیلم در فیلم اولی در 
آن فضای گرم و سرزنده ی روستایی در ایتالیا بدل به فضایی عاشقانه و پرشور 
می شود که بی شک نتیجه ی اوضاع به سامان خانواده و مثاًل ذهن باز پدر و مادر 
و همان ارتباط مستقیمش با باخ و کتاب و اینهاست و در مقابل فضای بحرانی 
و پرخشــونت و فیلم دوم که در دوران معاصر در جامعه ی امریکا می گذرد )و 
قاعدتًا می بایست نســبت به دهه ی هشتاد میالدی فیلم کم تنش تری باشد( و 
عاطل و باطل بودن او بیش از هر چیزی به خاســتگاه طبقاتی او بازمی گردد و 
شاید قهرمان فیلم دوم اگر بر حســب اتفاق به تماشای فیلم اول می نشست و 
اگر از میانه های آن بلند نمی شد در انتها باز به بخت و اقبال خویش و این جبر 

جغرافیایی لعنت می فرستاد.
به هرحال فیلم افتتاحیه ی جشــنواره چندان نماینده ی مناســبی برای حال 
و روز باقی روزهــا و فیلم های جشــنواره نبود. در طول برگــزاری این دوره، 
کارکنان ســینما ها )و نه افراد داوطلب و کارمندان برگزار کننده جشــنواره( 
به دلیل دســتمزد های پایین در بیرون برخی از ســالن های نمایش دهنده ی 
فیلم ها اعتصــاب کرده بودند و کن لوچ هم در ســن هشتاد ســالگی در میان 
اعتصاب کنندگان پالکاردی را به دســت گرفته بود و تماشاگران را از تماشای 
فیلم ها با این وضعیت منع می کرد )و بماند که بعید می دانم این اعتصاب و آن 
تالش ها کسانی را که از پیش بلیط خریده بودند از تماشای آنها منصرف کرده 
باشد(. در درون جشنواره هم بخش عمده ای از فیلمسازان از چین تا آرژانتین و 
از فرانســه تا کره در نمایش اوضاع وخیم انسانی و روانی انسان امروز و اوضاع 
و احوال نامساعد روز و روزگار و تاریخ گذشته شــان گوی سبقت را از یکدیگر 

ربوده بودند.
تصاویر فیلم ها و نگاه فیلمســازان به دنیای پیرامون در بیشتر لحظات نوید 
آینده  ای روشن را نمی دهد و اساساً امید چندانی را برای حرکت به وجود نمی آورد 
و آنچه در انتهای جشنواره با شما می ماند پرتره و چشم اندازی ا ست بحرانی از 
وضعیت اسف انگیز بشری و سیاسی و اخالقی در طول تاریخ که تا به امروز امتداد 
یافته؛ جهانی بدون رستگاری. بااین وجود آنچه فیلمسازان از زمانه ی خویش 
گرفته اند به واکنشی صریح و بعضًا نمادین بدل شده که در عمل- حتی اگر به 
لحاظ احساسی تأثربرانگیز و پریشان کننده هم باشند- به ژرفایی تکان دهنده 
و ماندگار نمی رسند. واکنش های میشائیل هانکه و آندره زویاگنتسف در »پایان 
خوش« و »بی عشق« مثال های فاخر و متعالی این جریانند و احساس می کنم 
این دو فیلمساز ورای به کارگیری تمهیدات روایی و بصری مجاب کننده )به قول 
معروف هنرمندانه/آرتیســتیک( بیرونی در درون فیلم ها تحلیل تازه و حرف 
نویی از آنچه بر ما و ایشــان می گذرد ندارند، چه می شود پیغام نهایی آنها را در 
حد شرح حالی فیســبوکی و چند جمله در توئیتر فروکاست. از خودم می پرسم 
به راستی حرف هانکه در پس این خویشــتن داری و افشای تدریجی ماهیت و 
درون ازهم گسیخته ی این خانواده بورژوا آیا فراتر از این »حال ما خوش نیست« 
می رود که تازه می شــد در باقی فیلم هایش رد یابی کرد و در »پنهان« به اوج 
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خودش می رسید. به شخصه معتقدم از یک منظر نگرانی های درست و محترم 
هانکه در این فیلم )که پیش تر ها عرصــه ی تاخت وتاز خالقانه ی کارگردانان 
فراوان بوده از بونوئل بگیرید تا فرری و پازولینی( ریشــه ی چندانی در واقعیت 
تجربه شده ی این روزهای ما ندارد، چراکه اتفاقًا این اضمحالل درونی و سقوط 
رو به گسترش نه معضل طبقه ی فرادست و آریستوکرات تصویر شده است و 
نه گزارشی از آشفته حالی جوامع/کشورهای خوشحال تر )بخوانید مثاًل اروپای 
مرکزی و غربی و امریکا و ژاپن و ...(. واقعیت این است آنچه ما حس می کنیم 
ازهم پاشیدگی و له شدن بیشتر طبقه ای است که کن لوچ پیش تر در »اینجانب، 
دانیل بلیک« برایمان به تصویر کشــیده بود و البته در سطحی کالن تر اوضاع 
درهم و برهم رو به تباهی اهالی خاورمیانه در مقایســه با روزگار ســرخوش 
کشورهای مورد اشاره است. جهان فیلم »پایان خوش« گویی بیشتر از هرچیزی 
به دریافت ذهنی صاحب اثر برمی گردد تا واقعیت بیرونی موجود و ســکانس 
پایانی اش جایی که سیاهان از سر اجبار به مهمانی عروسی سفیدپوستان دعوت 
می شوند، و دختر نوجوان در کمال بی رحمی )در تضاد با چند سکانس پیش تر 
که در بهترین بخــش فیلم در گفت وگو و همراهی بــا پدر بزرگ/پیرمرد فیلم 
»عشق« از درد وجدان سخن می گفت و گویی یگانه فرد بیدار این جهان بود( به 
تصویربرداری از سرانجام تلخ پدربزرگ بسنده می کند، بیش از اندازه به تمثیلی 

صریح و زودیاب می ماند.
اشارات مستقیم هانکه در سکانس نهایی فیلمش )با وجود گزندگی و حضور 
نوعی طنز تلخ در تفسیر او از آینده ی اروپا( همان قدر پس زننده و آشکار است 
که نمایش کلمه ی »روسیه« )آن هم با امالی انگلیســی و نه قاعدتًا روسی( 
روی لباس شخصیت مادر فیلم »بدون عشق«. فیلم جدید زویاگنیتسف بیش 
از هرچیزی و در امتداد دو فیلم قبلی )»النا« و »لویتان«( نشــان می دهد که او 
دیگر کاماًل از کشور و مردمانش دست شســته. دلزدگی او به جایی رسیده که 
اکنون دیگر بیشــتر در پی مصور کردن یک وضعیت/دوران/کشــور است تا 
انسان ها. در »بدون عشق« با جهانی سرد و عبوس و شخصیت هایی خالی از 
هرگونه حس همدلی و انسانیت طرفیم. عامدانه با هر تصویر فیلم در تجربه ی 
جماعتی خود خواه و مبتذل و سطحی شــریک می شویم. تلخ اندیشی فیلمساز 
به اندازه ای اســت که حتی گفت وگو هایی انســانی و ملمــوس از گرو ه هایی 
که داوطلبانه به کمک این زوج غیرســمپاتیک کودک گمشــده آمده اند دریغ 
شــده و آنها نیز همچون روبات به تصویر کشیده شــده اند. اگر فیلم »النا« و 
پیچیدگی های شخصیتی قهرمانش و انتخاب و کنار آمدنش با شر در سطحی 
فراتر از روسیه ی امروز معنا پیدا می کرد، اینجا انعطاف ناپذیری و کراهت پنهانی 
بیشتر شخصیت ها به قدری است که راهی و پیغام و ارمغانی جز »ببینید وضعیت 
انسانی بغرنج امروز ما را« برای تماشاگر ندارد که آن نیز در همان نوشته ی روی 
لباس مادر خالصه می شود و شاید همین شد که در جلسه ی گفت وگوی پس از 
نمایش فیلم در جشنواره، اصرار تهیه کننده بر اینکه منظورمان ورای کشورمان 

است به جایی نرسید.
ساخته شدن فیلم »بدون عشــق« و فیلم هایی از این دست جدا از تجربه ی 
حس خفقان و یأس فیلمساز در مواجهه با شرایط پیرامونش، بی شک محصول 
جوایز جشنواره ها )»بدون عشــق« برنده ی جایزه از جشنواره ی کن و بهترین 
فیلم بخش مسابقه ی جشنواره ی لندن شد و به احتمال زیاد اسکار بهترین فیلم 
خارجی را هم از آن خود خواهد کرد( و تحســین های متعدد بخش عمده ای از 

منتقدان و کاًل موضوعات باب روز و سهل الوصولی است که فیلمساز را به بیراهه 
می کشانند. این مســأله به وضوح برای من در دو فیلم »دختر آوریل« )ساخته ی 
میشل فرانکو و برنده ی جایزه ی ویژه ی هیأت داوران در بخش نوعی نگاه کن( و 
»تلما« )یوآخیم تریه( عیان شد. میشل فرانکو که پیش تر در »بعد از لوسیا« نشان 
داده بود ، در کنار نگاهی شدیداً انتقادی به جامعه ی نوجوانان مکزیک، تا چه اندازه 
توانایی شــکنجه و آزار توأمان قهرمان و تماشاگرش البته به شکلی فهم شدنی و 
شاید توجیه  پذیر را دارد، در »دختر آوریل« قساوتی بی معنا را به فیلمش تحمیل 
کرده است. فرانکو در جلسه ی گفت وگوی پس از نمایش فیلم بر دو چیز تأکید کرد، 
یکی اینکه در این روزگار جامعه از زنان چیزهایی فراتر از طاقتشان می خواهد که 
مثاًل هم زیبا باشند، هم مادر، هم جذاب هم فعال که سرانجامش آشفتگی است و 
پریشانی و دیگر اینکه همچون همیشه با گزیده گویی و تنها اشاراتی کوچک، و با 
حذف پیش زمینه ی شخصیت ها، دوست دارد کمینه گرایی را ستوده و مؤکد کند. 
متأسفانه محصول نهایی دربرگیرنده فهم ناشدنی بی رحمی تمام عیاری است که 
شخصیت ها در قبال هم در پیش می گیرند. جامعه ی موردنظر کارگردان اساسًا در 
فیلم نقش چندانی در ساخته شدن هیوالیی همچون مادر فیلم ندارد که در رقابت 
با دخترش، به تدریج فرزند نامشروع و نامزد او را می رباید و در انتها همه را در اوج 
شکنندگی و فروپاشی عصبی به حال خودشان رها می کند، یا خواهری مراعات 

خواهر خودش را نمی کند و البته مردانی منفعل و بی اراده و حقیر.
عذاب  تماشای »تلما« )خواکین تریه( نیز دست کمی از تجربه ی »دختر آوریل« 
نداشت. تلما فیلم عذاب آوری اســت از کارگردانی که پیش تر در فیلم های چون 
»اسلو، آگوست 31« و »گوشخراش تر از  صدای بمب ها« با زبانی شخصی برای 
تمامی قهرمان های شکســت خورده و غمگینش حق و صدایی قائل شده بود و 
حال در دل یک اثر ژانر وحشت با حالتی زورچپان حرف های باب روز را، که لزومًا 
نادرست و ناروا هم نیســتند، در حلقتان فرومی کند. از این جهانی که کارگردان 
ساخته با دختری با تاریخی از بنیادگرایی مسیحی و در حال کشف خویشتن و بلوغ 
و بعد دچار شدنش به »اکستریم/افراطی« دیگر و تجربه ی عشقی نامتعارف و بعد 
ترکیبش با بیماری روانی و ایده ی زن/طبیعت و از همین چیزهایی که این روزها 
با شنیدنشان خوش خوشانتان می شود و دست آخر حذف پدر مردساالر مذهبی، 

دیگر چه جای کشفی به جا می ماند واقعًا؟
دست خالی فیلمســازان دو فیلم اشاره شــده در باال در همجواری با فیلم های 
دیگری از جشنواره ی امســال همچون »اســب های اصیل« )کوری فینلی( و 
»کشتن گوزن مقدس« )یورگس النتیموس و برنده ی جایزه ی بهترین فیلمنامه  
از جشنواره ی فیلم کن( حتی بیشتر از پیش به چشم می آمد. درحقیقت هردو این 
فیلم ها در نمایش مناسبات بی رحمانه و رفتارهای سنگدالنه ای که شخصیت ها 
در قبال هم در پیش می گیرند و فرجام تلخ ایشــان کمتر از آن دو فیلم نیســت. 
اما مثاًل جامعه ی کم پیدا و محذوف »دختر آوریــل« در گفت وگوهای دو دختر 
کاریزماتیک »اســب های اصیل« و تأکید چندباره بر شمایل فراگیری همچون 
استیو جابز و مسأله ی جاه طلبی و موفقیت در جامعه ی امریکا به خوبی پذیرفتنی 
و توضیحی فهم شدنی برای مقصد نهایی فیلم است. »کشتن گوزن مقدس« در 
مقایسه با »تلما« جدا از به کارگیری طنزی به غایت سیاه در گفت وگو ها، تغییر لحن 
مدام، به شــک انداختن و به بازی گرفتن پیش فرض های مخاطب، وام گیری از 
حکایات مذهبی/اسطوره ای و الهام و هجو توأمان آنها و بی شک تکثیر تدریجی 
و تأسف بر انگیز شر بین تک تک شخصیت ها به جای تجمیع آن در یک شخصیت 
یا یک جنسیت در عمل به مراتب فیلمی غنی تر و چندالیه تر جلوه می کند، هرچند 
شاید نتیجه ی نهایی فیلم همان نگاه انتقادی از جنس »پایان خوش« است که در 
پس آن ظاهر شیک و مدرن و لوکس انسان امروز، فردی ویران و مستعد فروپاشی 

را به تصویر می کشد.
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در این دوره ی جشنواره ی سینمای آلمان با دو فیلم »انتخاب بازیگر« )نیکالس 
واکربارث( و »وسترن« )والسکا گریسبخ( در کنار فیلم های مدعی و اسم ورسم دار 
و دغدغه مند دیگر پیشنهاد های پیچیده تر و بدیع تری را در مواجهه با جهان امروز 
در خود داشتند. اگر فیلم »انتخاب بازیگر« در دل تالش برای باز خوانی تلویزیونی 
»اشک های تلخ پترا فون  کانت« فاســبیندر دست به نقد بازیگوشانه و طنازانه ی 
مناســبت و رابطه ی متقابل قدرت و قدرت می زند، »وسترن« )بر خالف »بدون 
 عشق« که انگاری سرتاســرش جز همان عنوانش نیســت( با بسط و نمایش 
نشانه های ژانر وسترن درون قصه ای امروزی به نمایشی چندبعدی از درک افراد از 
درهم آمیختگی فرهنگی می رسد. »وسترن« با حضور تمام نشانه های ژانر از جمله 
مرد/قهرمان تنها، اسب، اسلحه، جست وجو، رفاقت، رقابت، خیانت، غیر خودی ها و 
مهم تر از همه مسأله ی فرد در برابر جمع و همچنین قصه ی حضور آلمانی ها برای 
ساخت وساز در کنار مرزهای بلغارستان و خرده پیرنگ های غیر مؤکدش به طرز 
حساب شده ای بدون لحظه ای افول به تمامی مقصودش در این نمایش توأمان 
فرد و جمع و سختی طی کردن و غلبه بر اختالفات فرهنگی می رسد، به خصوص 
با آن پایان فوق العاده ی تردید قهرمانش در رقصی که هم می تواند تک نفره باشد 

و هم در دل جماعت روستا معنایی دیگر پیدا می کند.
روزگار تلــخ حاشیه نشــین ها و مصائــب و ترس ها و بحران هــای اقلیت ها 
به خصوص در دوران ریاســت جمهوری ترامپ نیز در چند فیلم شصت و یکمین 
دوره ی جشنواره ی فیلم لندن نمود برجسته ای داشت. در میان این آثار، فیلم های 
) »Mudbound«دی ریس( و »پروژه ی فلوریدا« )شین بیکر( آثار بلند پروازانه 
و تحسین شده ای به شمار می آمدند. دی ریس، زن سیاه پوست چهل ساله ای که 
پیش تر با فیلم »پریا« )درباره ی گرایش های یک دختر نوجوان سیاه پوست( در 
جشنواره ی فیلم لندن حضور داشت، این بار با انتخاب پروژه ای بزرگ با بازیگران 
فراوان از جمله کری مولیگان و اقتباســی از رمانی ادبــی با حضور چند راوی در 
نمایش مسأله ی منزجرکننده ی نژادپرستی در سال های دور دست به خطر بزرگی 
زده بود که موفقیتش در خلق فضایی تلخ و ژرف )که بیشتر از هر چیزی مدیون 
منبع اقتباسی آن است( همچنین تأمل روی تک تک شخصیت ها و جهش بلند او 
از آن دنیای کوچک به این دنیای بزرگ بی اندازه شوق آور است. فیلم پیشین شین 
بیکر، به نام »نارنگی ها« که تمامًا با موبایل فیلمبرداری شده بود، با وجود تحسین 
منتقدان برای من فیلمی شلوغ و عذاب آور و البته خام دستانه بود. اما او در»پروژه ی 

فلوریدا« توانســته از دل جهانی ذاتًا تلخ و عبوس و سرشار از ناکامی همچنان 
با رویکردی امپرسیونیســتی و به مدد حضور گرم بازیگران کودک و همراهی 
و نگریستن به جهان از چشــم آنها و بازی متفاوت و دلنشین ویلم دافو )که به 
احتمال فراوان نامزد/ برنده ی اسکار بهترین بازیگر مکمل خواهد شد( در نقش 
مدیر دلسوز و کار راه انداز و همراه متلی معمولی برای ساکنان سخت زیستش و 
جوش و خروش بریا وینیا، در نقش مادری مجرد و جوان که تنها برای بقا تن به 
هر کاری می دهد، به فیلمی شدیداً پویا و زنده رسیده است. توازی توأمان تلخی 
و سیاه روزی شخصیت های اصلی بزرگسال در کنار طنزی انسانی و مملوس، 
که بیشتر از هر چیزی برآمده از زیســت کودکانه و در لحظه ی شخصیت های 
خرد سال است، حســی مطبوع را در تماشــاگر برمی انگیزد که شاید سکانس 
پایانی فیلم که هم به رویا می ماند و هم به هجو پایان های والت دیســنی وار و 
هم بیانگر حضور جهانی سرخوش و شاد اما دست نیافتنی و ناپیدا در چند قدمی 
قهرمان های پاکباخته ی ما، به بهترین وجه همجواری این دنیاهای موازی را 

نشان می دهد.
 تماشای »شــکل آب« دل تورو و »کوچک  کردن« )الکساندر پاین( درکنار 
برخی دیگر از فیلم های جریان اصلی و مستقل ســینمای امریکا در 2017 در 
بیرون از جشنواره ی لندن و در اکران عمومی )از »برو بیرون« )جردن پیله( و 
»سابربیکن« )جورج کلونی( تا »دیترویت« )کاترین بیگلو( تصویر مشخص تری 
از واکنش سینماگران به التهاب آشکار و پنهان این روزها، که همگی به وضوح 
برآمده از سیاست ها و گفتار و منش سیاسی دونالد ترامپ است، برای تماشاگران 
به همراه داشت. دل تورو در ادامه ی خلق هیوال ها و موجودات غیرعادی حاضر 
در جهان ذهنی  و خیاالتش در »شــکل آب« موجودی نیمه انسان نیمه حیوان 
را به شــهر می کشــد و به مانند فیلم »کینگ کونگ« )پیتر جکسون( در پس 
رابطه ی عاشقانه ی او با دختری باهوش و حساس، اما ناتوان از تکلم، دست به 
نقد وضعیت پریشان کننده ی جاری سیاست این روزها می زند. اگر چندی پیش 
در فیلم کودکانه ی »اون/آن« )اندرس موچیتی( دلقکی زشت و بدذات تجسد 
کابوس های کودکان اقلیت و طردشــده و زخم خورده ی آن شهر کوچک بود، 
حال هیوالی فیلم »شکل آب« به رویای کوتاه مدت اما دست یافتنی و اثرگذار 
اقلیت بزرگسال این شهر )از دختر گنگ تا خدمتکار سیاه پوست تا دانشمند روس 
مطرود( می ماند. »شکل آب« به دلیل بازی فوق العاده سالی هاکینز )که حدس 



دی1396
40

042

می زنم همین حضور مایک لی را برای تماشای فیلم در ساعت هشت صبح با 
همسرش به سینمای رسانه ها کشاند( و همچنین طراحی صحنه و فیلمبرداری 
چشــمگیرش در کنار کارگردانی دل تورو قطعًا یکی از بخت های مسلم اسکار 
امسال و همچنین بهترین ســاخته ی کارگردان در هالیوود و بهترین اثر او بعد 
از »هزارتوی پن« به حســاب می آید )که احتمااًل در آینده کنار فیلم دیگری از 
دل تورو می توانند به سه گانه ای درباره ی »هیوالها و دخترها« تبدیل شوند( اما 
به چند دلیل از جمله تشخص پیدا نکردن هیوال )مثاًل در مقایسه با کینگ کونگ 

یا همان دلقک فیلم »این/آن«( در چند قدمی فیلمی تمام و کمال می ماند.
دو فیلم مهم دیگر این دوره ی جشــنواره، »فاکس تروت« )ساموئل مواز( و 
»زاما« )لوکرشــیا مارتل(، با برخوردی انتقادی با موضع اشغال و استعمار یک 
سرزمین و مردمانش، یکی در روزگار فعلی و دیگری در قرن هفدهم، بیش از هر 
چیزی خواسته یا ناخواسته بر پیامد های تروماتیک و تجربه های پریشان کننده 
که اشغالگران/ استعمارگران از سر گذرانده اند تأکید کرده اند. »فاکس تروت« را 
با تصاویر ابزوردش از رابطه ی سربازان اسرائیلی با فلسطینی ها به یاد می آورم؛ 
با وضعیتی غیرقابل فهم از گیر افتــادن در رقصی در جا همچون فاکس تروت 
و کنایه ای به موقعیت ابلهانه  ی تجربه شده ی این سال ها با ایده های بصری و 
موقعیت هایی همچون محل نگهبانی و جای خواب سربازان که روی گندابی 
بنا شده و هر روز کج و کج تر می شود یا فلســطینی هایی که در ایست بازرسی 
زیر باران نگه داشته می شــوند یا در غم انگیز ترین شکل ممکن به رگبار بسته 
می شــوند. فاکس تروت با یک ســوگواری اشتباه شروع می شــود و در پایان 
سرنوشت شخصیت هایش در سوگواری دیگری هم شایسته ی همدلی است، 
هم عصبی کننده، هــم خنده دار و هم پیش گویانه. هرچه مواز ســعی کرده در 
»فاکس تروت« بــا تصاویر و موقعیت های مشــخص تراژیک/کمیک کاماًل 
فکرشده تماشاگر را در تجربه ی موقعیت ذهنی عینی سربازان و والدین شریک 
کند، مارتل در »زاما«، با همان سبک کمینه گرای خودش و خست در تشریح 
وضعیت قهرمانش  که می خواهد از این جزیره ی تحت استعمار دولت آرژانتین 
خالص شود اما هرچه بیشتر در باتالق خودش و بوروکراسی دولتی فرو می رود 
و آخر سر کارش به جهنم می کشد، تنها با اشــاراتی مختصر و ساختن فضایی 
نامأنوس )با نمایش ندادن و دادن توأمان( با هنرمندی و بداعت تمام برایمان 

تصویری دیگر از بن بست و جدال با چیزی »ناشناخته« خلق می کند.
»زاما« ســاخته ی لوکرشــیا مارتل بیش از هر چیزی مرا یاد »آگیره، خشم 
پروردگار« هرتسوگ می اندازد؛ تجربه ای چه بســا ابزورد و البته نزدیک به دو 
ساعت همچون نوعی بازنمایی هذیانی، افراطی، نامعمول، پیچیده، بلندپروازانه 
و شاید به ندرت تجربه شده از فروپاشی توأمان روانی یک فرد و در قد و قامتی 

کالن تر بن بست و در جا زدن استعمار و استعمارگر. 
»زاما« همان ترکیبی اســت که برخی منتقدان و عالقه مندان وطنی و البته 
خارج از ایران در غرب و شرق برای مخاطب با عنوان »غیرآشنا«، »آشنازدا«، 
»غیرمعمول« و مانند اینها به درستی معرفی خواهند کرد. تصویر کابوس گون و 
پریشان کننده ی فروپاشی ذهنی و عصبی قهرمان اثر که از همان ابتدا به تدریج 
و در کمال خونسردی و بدون خودنمایی های تجربه شده آشکار می شود قطعًا 
با آنچه پیش تر در ساحت های مختلف تجربه شده در قاب ها و شیوه ی روایت 

فاصله ی آشکار دارد.
»زاما« تجربه ای است که در کنار فیلم های دیگر جشنواره مانند »بیست وچهار 

فریم« نو و تازه جلوه می نماید و همین برایم تحســین برانگیز و ارزشــمندش 
می کند، کمااینکه باز تأکید می کنم این جهان برزخی و در مرحله ای جهنم گون 
را، که بر شخصیت های اســتعمارگرش می گذرد، از اســاس نوعی دلخوشی و 
تســلی خاطر باورناپذیر می پندارم. مارتل در »زاما«، همچــون فیلم مهم دیگر 
این ســال ها، »ماده های ســفید« )کلیر دنی( در نمایش وضعیــت تروماتیک 
استعمارگر و استعمارشونده بیش از هر چیزی بر تجربه ی ذهنی و عینی و فردیت 
استعمارکننده تأکید دارد و با اینکه در پس زمینه با اشاراتی گذرا اما کافی جهانش 
را می سازد، در پیش زمینه با شخصیت اصلی تنها مانده ایم و با او دیوانه و دیوانه تر 
می شویم. پرسش اصلی اینجاست که آیا نگاه این دو فیلمساز نگاه های دلجویانه 
و معذرت خواهانه است؟ آیا این شکنجه و عقوبتی است که کارگردان و نویسنده 
برای ضدقهرمان قصه شــان در نظر گرفته اند؟ یا قرار اســت در مواجهه ای نو و 
ناگهانی تأثیر پدیده ی استعمار را بر اســتعمارگر تجربه و حس کنیم؟ به هرحال 
تصاویر شبی که شخصیت فیلم »افعی را در آغوش بگیر« با بومیان تجربه می کند 
یا همان له شدن آمازونی ها زیر کشتی »فیتزکارلدو«ی هرتسوگ به خوانش من 
از بالیی که استعمارگران به سر فرهنگ و منابع مستعمره ها آوردند به مراتب به 

خوانش این روزها نزدیک تر است.
دلم می خواهد این گزارش روزگار سرشــار از تلخی و بدبینی را با چند دستاورد 
دیگر ســینمایی آرامش بخش به پایــان ببرم. با »بیســت وچهار فریم« عباس 
کیارستمی شروع می کنم که تماشایش تجربه ی غم انگیزی بود. البته نه به دلیل 
خود فیلم و آنچــه درونش رخ می داد که اتفاقًا در بیشــتر فریم ها در دل تمام آن 
حس های گوناگون جاری  فهم پذیر کاماًل انسانی/ حیوانی )از مهاجرت و تنهایی 
و عشق گرفته تا حســادت و فقدان و ترس و ســرخوردگی(، که البته با حضور و 
بازیگری پرندگان و گاوها و گوزن ها و سگ ها و بازیگوشی کیارستمی میسر شده، 
حسی از طنز و بازیگوشی و تجربه گری لمس می شود و نه برای اینکه فیلم برای 
همان فریم آخرش رنگ پرده ی سینماهای ایران را نخواهد دید. بلکه غم اصلی 
برای من جایی بود که فریم به فریم وقتی به آخر فیلم نزدیک می شدم همچون 
یک اعدامی، که لحظات آخر زندگی اش را تجربه می کند، به خودم می گفتم این 
آخرین نماهایی است که فیلمســاز خالق و تجربه گرای ما ساخت و برای ما به 

یادگار گذاشت. 
تماشای زنده شدن تابلو های ونسان ونگوگ در فیلم »ونسان دوست داشتنی/

دوست داشتن ونســان« )دوروتا کوبیال و هیو ولچمن( و ترکیب آن با قصه ای 
پلیسی تجربه ای نو و دوست داشتنی و حس برانگیز بود. دو فیلم »نگهبانان« )زاویه 
بووا( و »جنگجوی صلیبی کوچک« )ساخته ی واسالو کادارنکا و برنده ی جایزه ی 
بهترین فیلم از جشــنواره ی کارلو  ویواری( با قاب ها و تصاویرشان به شعرهایی 
مصور و آرامش بخش و مروری بر تاریخ نقاشی می مانستند. و اما باطراوت ترین 
فیلم جشنواره »چهره ها، روستا ها« از آنیس واردای هشتادونه ساله بود که با عکاس 
جوانی همراه می شود و با این ایده که دیوارهای روستاها را با عکس مردمان عادی 
تزئین کند، ما را تا به انتها با شوخ طبعی و دقت و ظرافت دنبال خودش می کشد. 
واردا در طول مسیر از عکاس جوان می خواهد که عینک سیاهش را بردارد و مدام 
با مقاومت او روبه رو می شــود. در انتها به دیدار گدار می رود و گدار او را ســر کار 
می گذارد. واردا خاطراتش را به یاد می آورد و غمگین در خود فرومی رود و عکاس 
برای دلخوشــی او عینکش را برمی دارد اما دیگر چشمان ضعیف واردا نمی تواند 
صورت عکاس بدون عینک را ببیند. ترکیب خاطرات شخصی و نمایشی توأمان 
از فردیت و جوامع و دغدغه هایشان و مهم تر از همه نمایش انسان زنده ی امروزی 
با دغدغه های ملموس و واقعی چیزی بود که بیشتر فیلمسازان این دوره از ما دریغ 
کرده بودند و واردا بود که ما را، با بازخوانی امروز و دیروزش، این چنین ســاده در 

تجربه ای فردی و درعین حال جمعی شریک کرد. 


