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گزارش اختصاصی شصت ودومین دوره ی جشنواره ی فیلم لندن

حامد صرافی زاده

و فیلمسازان کمترشناخته شــده. به هرحال این حضور پرشور و این اشتیاق برای 
تماشای فیلم های مهم یا پرسروصدا در دوره های پیشین به دلیل کوچکی سالن ها 
)با گنجایش حداکثر سیصد نفر( اسباب دردسر برگزارکنندگان شده بود و این بار 
مجبورشان کرده بود تا تعداد دفعات نمایش فیلم  های »بیوه ها« )استیو مک کویین( 
»ُرما« )آلفونسو کوآرون(، »پیترلو« )مایک لی(، »سوختن« )لی چانگ   دونگ(، 
»سوگلی« )یورگس النتیموس( و »غروب« )السلو نمش( را به سه نوبت برسانند. 
نمایش سه باره ی این چند فیلم و دوباره چند فیلم دیگر جزو تدابیر تازه و راهگشا 
و بی سابقه ی برگزار کنندگان این دوره ی جشنواره به حساب می آمد و با استقبال 
کلیه ی منتقدان حاضر نیز روبه رو شــد. منتقدان، که فهرســت نمایش درهم و 
بی وقفه ی فیلم ها طی دوازده روز مثل همیشه امانشان را می گرفت، حاال فرصتی 
داشــتند برای برنامه ریزی بهتر و دغدغه ای کمتر، چراکه تداخل نمایش فیلم ها 

سیزده سال حضور و شــرکت مداوم در جشنواره ی فیلم لندن به من آموخته 
حتماً یک ماه پیش از آغاز رسمی جشنواره هر طور شده در مراسم اعالم رسانه ای 

برگزیده ی آثاری که قرار است در جشنواره به نمایش درآید شرکت کنم. 
آنچه در این جلسات نصیب نمایندگان رسانه ها می شود، جدا از پذیرایی مختصر 
و احیانًا کیفی پارچه ای یا پالستیکی با آرم یکی از حامیان مالی جشنواره، درک 

و دریافت حال وهوا یی است که قرار است بر جشنواره ی آن سال حاکم باشد.
برای مثال امسال در همان بدو امر در سالن انتظار سینما اِمپایر آنچه نظرم را 
به خودش جلب کرد حضور پرشمار جوانانی بود بین بیست تا سی  سال که برای 
پوشش خبری جشنواره و نوشتن گزارش و نقد برای وبالگ ها و وب سایت ها 
و مجالت و رســانه های دیگر به آنجا آمده بودند؛ نســل جوانی از عشــاق و 
»سینه فیل ها« و خوره های فیلم که شاید بیشــتر در پی نام ها باشند تا فیلم ها 



نداشتن »آن ســوی باد« در جشــنواره ی امســال. اینکه چرا نباید نسخه ی 
ســی وپنج میلیمتری فیلم مهم و ناتمام ولز، که اولین نمایشش کمی قبل تر در 
جشنواره ی ونیز بود، حاال برای منتقدان در اینجا به نمایش درآید و اصاًل جایی 
بهتر از اینجا و این موقعیت برای نمایش این فیلم ارزشمند می شود متصور شد؟ 
آن هم وقتی که برگزار کنندگان حتی مستند »آنها وقتی من ُمردم عاشقم خواهند 
شد« را درباره ی همین فیلم است، در برنامه ی نمایش فیلم ها گنجانده اند؟ البته 
مثل همیشه کســی جوابگوی چرایی انتخاب برخی فیلم ها و حضور نداشتن 
برخی دیگر نیست؛ به خصوص در جشنواره ی امسال که آن قدر فیلم مهم برای 
تماشــا بود که با وجود نمایش عمومی برخی از فیلم های مهم جشنواره ی کن 
پیش از جشنواره )مثل »بلک کلنزمن« اسپایک لی، »کالیمکس« گاسپار نوئه 
و »جنگ سرد« پاول پاولیکوفسکی( و حضور نداشتن کلی فیلم مهم دیگر مانند 
»دله دزدها« )هیرو کازو کورئیدا(، »همه می دانند« )اصغر فرهادی(، »زندگی 
برتر« )کلر دنــی(، »ترانزیت« )کریســتین پتزولــد(، »دوران ما« )کارلوس 
ریگاداس( و »خانه ای که جک ساخت« ساخته ی الرس فون تریه )که در همان 
جلسه فهمیدم سینما دار ها چندان تمایل و اشتیاقی برای نمایش آن نداشتند( 
همچنان فهرست روزانه ی منتقدان عالقه مند تا شب پر بود. بااین وجود همچنان 
برای من مشخص نیست با چه تدبیر و سیاستی این بار، همچون دوره ی گذشته، 
فیلم برگزیده ی جشــنواره ی کن امســال جایی برای عرضه در این دوره ی 
جشنواره ی فیلم لندن نداشت و اگر نگرانی برای کم شدن مخاطبان فیلم خاص 
و خارجی زبان »دله دزدها« بود آیا مثاًل نمی شد مثل »داگمن« )ماتئو گارونه( 
با آن برخورد کنند که برخی از تماشــاگران همزمان در جشنواره به تماشایش 

نشستند و در هفته ی دوم برگزاری جشنواره نیز به نمایش عمومی درآمد؟
مســأله ی حاشــیه ای دیگری که در همان جلســه ی معارفه مشخص شد 
حضور نداشــتن خانم کلر اســتوارت، که از 2011 مدیریت جشنواره ی فیلم 
لندن را عهده دار شده  اســت، و جایگزینی او با معاونش، خانم تریشا تاتل، بود 
که حتی نمی توانست اســم برخی کارگردان ها و فیلم ها را درست تلفظ کند. 
خانم استوارت، که پیش  از این مدیر جشــنواره ی فیلم سیدنی بود، گویا پس از 
پایان دوره ی پیشین جشنواره به مدت یکسال مرخصی گرفته بود و در روز آخر 
جشنواره هم با یک ایمیل و یک توییت شخصی همه متوجه شدند او دیگر به 
جشنواره ی فیلم لندن برنمی گردد و همان خانم تاتل، به دلیل اداره ی حرفه ای 

این دوره، دیگر از این به بعد مدیر رسمی جشنواره شده است.
آمارهایی که خانم تاتل ارائه کرد و تأکید بر حضور سی وهشت درصدی زنان 
کارگردان در مجموعه فیلم های بلند و کوتاه و تالش برای حضور هم اندازه ی 
آثار کارگردانان زن و مرد در بخش  های مسابقه ی اصلی و فیلم های اول نشان 
می داد، در این دوره ی جشنواره، اعتراض های رســانه ای و هنرمندان و بیان 
انتقادی دغدغه های چرایی حضور کم شمارتر زنان در جشنواره ها حداقل نتایج 
عملی نسبتًا مثبتی به همراه داشته و مدیران سعی کرده اند تاآنجاکه می شود و 

کیفیت فیلم ها اجازه می دهد عدالت را در این زمینه برقرار کنند.
جدا از آمارهای گفته شده، آنچه در فهرست فیلم های برگزیده و شاخص این 
دوره به چشم می خورد حضور محوری زنان بود. البته زنان و مسائل و دغدغه ها 
و نابرابری های اجتماعی و اصواًل هرموضوع مرتبط با زنان موضوع اصلی بخش 
زیادی از فیلم ها در چند ســال اخیر بوده  اســت اما به طرز جالبی در مواجهه با 
فیلم های امسال )یا گزینش آنها( تصویر زنان روی پرده تنها به اشخاصی ضعیف 
و قربانی فروکاسته نشده بود. اگر مثاًل چند سال گذشته جمعی از فیلم ها حسی 
از »زنان در آستانه ی فروپاشی عصبی« را در خود داشتند این بار در فیلم هایی 
مثل »بیوه ها«، »سوگلی«، »خاکســتر خالص ترین سفید است« )جیا ژانکه(، 
»کولت« )وش وستمورلند(، »سوسپیریا« )لوکا جواداجنینو(، »ُرما«، »غروب«، 

موجب از دست دادن تماشای فیلم ها نمی شد.
این نمایش های چند باره بختی بود که احتمااًل با پیشنهاد مسؤو الن و مهم تر از 
آن اجازه ی پخش کنندگان نصیب تنها چند فیلم خاص شد و در عمل هم امکان 
اجرای آن برای باقی فیلم ها فراهم نبود. از طرف دیگر حضور نام های وسوسه انگیز 
فراوان منتقدان را دست به انتخاب های ناگزیر و ترجیح تماشای فیلم ها بر یکدیگر 
می زد که آخرش هم باز شکایت و گله ی فراوان و اعصاب خردی به همراه داشت. 
این قضیه برای خود من سر نمایش فیلم »اهمیت نمی دهم که در تاریخ ما را بر بر 
بخوانند« )رادو ژادو( پیش آمد که با کلی حساب وکتاب، و با تمام عالقه ای که به 
حضور در جلسه ی پرسش وپاسخ فیلم داشتم، به سرعت فاصله ی بیست دقیقه ای 
بین دو سینما را دویدم تا به نمایش »کتاب تصویر« )ژان لوک گدار( برسم اما پس 
از رسیدن به سینما فهمیدم مسؤو الن همان روز سالن نمایش فیلم را به یک سالن 
آیمکس انتقال داده اند و البته ایمیلی  هم زده اند به کلیه ی خبرنگاران که به دست 
خیلی ها بعد از این جابه جایی رســیده بود. تقال برای تماشای فیلم های »اهمیت 
نمی دهم...« و »کتاب تصویر« از این رو بود که پیش بینی می کردم فیلم به هیچ وجه 
نمایش عمومی درست وحسابی را حتی در چند سینمای خاص  هم، پیدا نکند که 

دقیقاً همین طور هم شد و امکان تماشای فیلم روی پرده از دست رفت.
البته در این دوره دغدغه ی همیشگی از دســت دادن فرصت تماشای فیلم ها 
روی پرده ی سینما در جایی بیرون از جشــنواره تنها به فیلم گدار و آثار مهجور تر 
محدود نشد و اتفاقاً یکی از بحث های خودمانی منتقدان در جلسه ی معرفی فیلم ها 
به همین نکته اختصاص داشت. قضیه از این قرار بود که پس از مرور گذرای آثار 
انتخاب شده همه متوجه شدند امسال نام شبکه ی نت فلکیس در مقام تهیه کننده 
 یا پخش کننــده ی عمده ای از فیلم های مهم مثل »چکامه باســتر اســکراگز«

)ایتان و جوئل کوئن(، »پادشــاه یاغی« )دیوید مکنــزی(، »ُرما«، »دولتوف« 
)الکسی گرمن جونیور( و »آنها وقتی من ُمردم عاشــقم خواهند شد« )مورگان 
نویل( در کاتالوگ معرفی فیلم ها خودنمایی می کند و این یعنی فیلم هایی از این 
دست- در کنار مجموعه های تلویزیونی- عماًل با وجود مساعدت و تسهیل این 
شبکه )و شــبکه ها و کمپانی های دیگری همچون آمازون که دارند بازار تهیه و 
پخش آثار سینمایی/ تلویزیونی را دســت خوش تغییرات اساسی می کنند( برای 
ساختشان، پس از نمایش عمومی بســیار محدود و بعضًا یک هفته ای- آن هم 
در سینماهایی مهجور- یک راست روانه ی شــبکه های کابلی و اینترنتی شده و 
قانونی و غیرقانونی در دسترس مخاطبان قرار خواهند گرفت. در این مدت دیگر 
همه فهمیده اند نت فلیکــس چندان دلش برای تجربه ی ســینما رفتن و دیدن 
فیلم ها روی پرده نمی تپد )چرا باید بتپد؟( و اگر هم فشــار ها و دغدغه  ها و قدرت 
مجاب کنندگی مثاًل سازندگان فیلم »ُرما« نبود، که فاصله ی نمایش عمومی تا 
عرضه ی تلویزیونی فیلمشــان را از یک روز به یک ماه رساندند، این فیلم نیز به 
سرنوشــت غم انگیز فیلم های »22 جوالی« )پل گرین گــرس(، »یک زندگی 
خصوصی« )تامارا جنکینز( و »ســرزمین عادات پابرجا« )نیکول هولفســنر( در 
پیش از آغاز جشنواره و »آن سوی باد« )اورسون ولز( پس از پایان جشنواره و باقی 
فیلم های به نمایش درآمده ی به قول معروف نت فلیکسی جشنواره دچار می شد. 

حاال که اسم فیلم اورسون ولز هم آمد بد نیست اشــاره ای کنم به یکی دیگر 
از اعتراض های منتقدان در همان جلســه ی اعالم فیلم هــا: اعتراض به حضور 

      فیلم »پیرمرد و تفنگ« همچون نغمه/ مرثیه ای باوقار و عاشقانه 
می ماند برای سینما و فیلم هایی که گویی تکرار ناشدنی  هستند

        رابرت ردفورد و سیسی اسپایک در نمایی از فیلم
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النتیموس یونانی، که این روزها دیگر ســاکن بریتانیا شده، در سومین ساخته ی 
جهانی و انگلیســی  زبانش همچون آثار قبلی، در پس خلق جهانی گروتسک و 
نمایش مطایبه انگیز و چه بسا ابزورد روابط انســانی، همچنان با نگاهی بد بینانه 
به آدم ها و برجســته کردن نوعی بی رحمی آشــکار در بین ایشان مناقشه انگیز 
جلوه می کند. او در فیلم های قبلی اش همچون »دنــدان نیش« و »خرچنگ« 
در برخوردی تلخ و انتقادی نظام ها/کنش ها/ واکنش های سیاسی پیرامونش را 
با رویکردی استعاری در دل قصه ها و دنیا های غریب آدم هایش به استهزا گرفته 
بود، این بار با رفتن به دل دربار ملکه »آن اســتوارت«، پادشاه بریتانیای کبیر در 
قرن هجدهم، و نمایش هجو آلود مناســبات درباریان و به خصوص این ملکه و 
معشوقه هایش، صریح تر و عیان تر از پیش مسأله ی سیاست و قدرت را به موضوع 
اصلی فیلمش بدل کرده است. در جهانی که النتیموس به تصویر کشیده کسی 
رستگار و پیروز نیست. چه بانو سارا چرچیل )ریچل وایس( که از جایگاه سوگلی 
ممتاز اولیه با خفت وخواری در انتها از اســب فرومی افتد و چه سوگلی تازه وارد، 
ابیگل هیل )اما اســتون(، که ابتدای امر در گل والی فرومی غلتد و آرام آرام مثل 
شخصیت مالک در فیلم »یک پیامبر« )ژاک اودیار( یاد می گیرد چطور بی رحمانه 
خودش را در آن دربار به هم ریخته از هیچ به همه چیز برساند ولی خب دست آخر 
باید همچنان در حقارت پــای ملکه را بمالد و چه خود ملکــه آن )اولیویا کلمن( 
همیشه بیمار دیوانه که تصمیمات و احساسات متغیرش، و اصواًل دوری و نزدیکی 
آدم ها به او و بهره برداری سیاسی/ اقتصادی شــان، که بدجوری مرا یاد تک تک 
سیاستمداران این روز ها می اندازد و نمای پایانی فیلم گویی تکثیر تأسف برانگیز 
همین گونه از موجودات است. جدا از مواجهه ی طعنه آمیز النتیموس با مسأله ی 
سیاست و قدرت و البته پیوندش با مقوله ی جنسیت، جسارت او در نگاه بدبینانه و 
تلخش به عشق تأمل برانگیز است. در روزگاری که برخی از فیلمسازان با پرداختن 
به این مقوله، آن هم دربین اقلیت های مظلوم، در حال جست وجوی تأمین مالی 
برای ساخت آثارشان هستند، نمایش این جنس قساوت و خشونت پنهان و آشکار 
همچون باقی روابط، جسارتی تحسین برانگیز می طلبد. در حقیقت آنچه او در 
این فیلم به کار گرفته دســت کمی از کردار ابیگل ندارد. اگر ابیگل می فمهد 
از چه راهی باید به ســروری برســد، النتیموس هم خوب فهمیده بد نیست با 
انتخاب مقطعی از تاریخ و نمایش همین روابط به چیزی فراتر از نمایش صرف 

این مقوله چنگ بزند.
»سوگلی« با وجود تمام وجوه تأمل برانگیزش، از جمله بازی های فوق العاده  ی 
بازیگران آن، در مقایســه با »غروب« اثری سر راست تر و آســان یاب تر به نظر 
می رسد. در دنیای السلو نمش مجار، طنز و مطایبه جایی ندارد و همچون ساخته ی 
پیشین او، »پسر شائول«، همه چیز یک سره مخوف و خفقان آور است. به واقع در 
برخورد اول در »غروب« نیز همچون »ســوگلی« قهرمان زن قصه به تدریج به 
بخش جدایی ناپذیر خشونت جاری در فضا بدل می شود، بااین حال از منظری دیگر 
روایت دگردیسی شــخصیت اصلی فیلم روایت دگردیسی یک دوران به حساب 
می آید. حوادث فیلم در 1913 رخ می دهند، درست یک سال پیش از آغاز جنگ 
جهانی اول. سال های اول قرن بیستم است و اروپا دارد مدرن و مدرن تر می شود 
اما ما تماشاگر حکایت افول/ »غروب« امپراتوری اطریش-مجارستان هستیم، 
جایی که با اریس الیتر )یولی یاکوب( به جهانی پرآشوب و پلشت قدم می گذاریم. 
بی دلیل نیست که در همان ابتدای امر این دختر به ظاهر مظلوم و معصوم، که برای 
فهم و انتقام خون برادرش به مهم ترین ســالن کاله فروشی/ مد بوداپست آمده، 
مشتری پنداشته می شود. »غروب« اساســًا در دلش گویی قرار است این جهان 
تازه- این میراث جدید همچون همان سالن مد که به واقع ارث اریس بوده و حال 
در دست کس دیگری است- و مدرنیته را همچون سو ءتفاهم بپندارد. در حقیقت 
همان طور که اریس در طول این قصه ی پرپیچ وخم به برادرش تبدیل می شود )یا 

»تعطیالت« )ایزابال اکلوف(، »از دختران حمایت کنید« )اندرو بوجالســکی(، 
»گل« )ماریانو لیناس(، »نانسی« )کریســتینا چو( و بقیه در واکنش/ پاسخ/ 
تعامل با دوران پس از به بار نشســتن و تا اندازه ای به مقصود رسیدن جنبش 
#من_هم  حال با تصویر زنانی روبه رو بودیم استوار و محکم که پس از گذراندن 
تجربه ای تروماتیک، زندگی برایشان به پایان نمی رسید و با اراده ای تأثیر گذار و 
چه بسا الهام بخش سعی می کردند تا بر شرایط نابرابر و مخرب و تخفیف دهنده 
و تحقیرکننده ی پیرامونشان غلبه کنند و به راهشان ادامه دهند. البته بماند که 
در میان این آثار فیلمی همچون »یک عشق ناممکن« )کاترین کورسینی( هم 
بود با خوانشی به شدت کهنه درباره ی زنی معصوم که عمرش را، در رابطه با یک 
مرد روشنفکر به معنای واقعی کلمه عوضی، تباه می کند و دست آخر هم زنی 
دیگر در جلسه ی گفت و گوی کافه ای در خوانشی مارکسیستی-فرویدی هر چه 

را دیده بودیم به تفصیل توضیح می دهد!
در کنار مســائل زنان و روزگار پســا#من_هم، جمعی از فیلمسازان نیز با 
انتخاب مقاطعی شرم آور و تکان دهنده از گذشــته ی تاریخی یا دوران معاصر 
سرزمینشان و با ساخت فیلم هایی به شدت انتقادی همچون »پیترلو«، »اهمیت 
نمی دهم که در تاریخ ما را بر بر بخوانند«، »جاسوسی که به شمال رفت« )یون 
ُجنگ بین( »STYX« )ولفگانگ فیشر(، »اوتویا- جوالی 22« )اریک پوپ( 
و »فارنهایت9/11« )مایکل مور( به نوعی تماشــاگران را در ترس و انزجاری 
عالمگیر سهیم کردند؛ پیش بینی بعضًا نا امیدانه و تالش و دغدغه ای مشترک و 
بدون مرز در پنهان نکردن بازنمایی خوف و هراسی برآمده از تجربه ی روزهای 
پیش رو )که گویی چندان تفاوتی هم با گذشته ندارد( و خشم جمعی در نمایش 
سیاستمداران/ سیاست هایی که وضعیت هول  انگیزی را برای مردمان در طول 

تاریخ رقم زده اند و خواهند زد.
با وجود تعداد فراوان فیلم هایی که مسائل زنان و دغدغه های سیاسی و روز 
را موضوع اصلی یا حاشــیه ای خوانش های خویش قــرار داده بودند، انتخاب 
»بیوه ها« برای فیلم افتتاحیه ی جشنواره در حقیقت اشاره ی مستقیم و اعالم 
آشکار خط وربط و تمرکز اصلی و در یک کالم مانیفست این دوره ی جشنواره 
بود؛ انتخابی به جا با محوریت چند زن آسیب دیده و زخم خورده )و تقریبًا همگی 
از اقلیت هــای مختلف نژادی( که در جهانی برســاخته و برآمــده از خیانت و 
بی اعتمادی در سطوح و مناسبات اجتماعی/سیاســی/ زناشویی و خانوادگی، 
به سبک وسیاق خودشان و با طراحی ســرقت و رسیدن به خواهرانگی، دست 
به انتقام و شورشی نمادین می زنند. »بیوه ها« در کارنامه ی استیو مک کویین 
نه جلوه گری ها و وجوه مناقشه برانگیز آثار مســتقلی همچون »گرسنگی« و 
»شــرم« را در خود دارد و نه جاه طلبی ها و بزرگ نمایی هایی از جنس »دوازده 
 سال بردگی« را که گویی در لحظه ی شــکل گیری جوایز اسکار را نشانه رفته 
بود و در نهایت جایگاهی فراتر از آثار باکیفیت جریان اصلی ســینمای روز دنیا 
پیدا نمی کند که البته انصافًا با وجود این حرف ها به زعم من و بیشــتر منتقدان 
بهترین فیلم افتتاحیه ی جشنواره در طول پنج شش سال گذشته نیز بوده است.

در مقایسه با »بیوه ها«، تماشا و لمس پوست اندازی و دگردیسی تدریجی زنان 
مظلوم به زنان ُمنتِقم و پیوندشان با مناسبات قدرت در فیلم های »سوگلی« و 
»غروب« تجربه ی ژرف تر و خوشــایند تر و بی شک ماندگار تری بود. یورگس 
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چه بسا از همان ابتدا برادری بوده که برای نفوذ خود را در نقش خواهرش جا زده(، 
به تدریج درمی یابیم مغازه/ کمپانی تولید کاله اساساً فراهم کننده ی بساط عیش و 
عشرت و بردگان جنسی برای سیاستمداران بوده است و در یک کالم آن مدرنیته/ 
سرمایه داری ظاهری رهایی بخش وعده داده شده در همان بدو چیزی جز جنگ و 

فروپاشی اخالقی همراه نداشته است.
»غروب« جزو معدود فیلم های جشــنواره بود که جمع گوناگونی از منتقدان را 
بعد از پایانش به گفت وگو درباره ی آنچه دیدنــد و همچنین گره های فیلمنامه و 
استراتژی/ رویکرد فیلمساز در چگونگی به تصویر کشیدن آنچه در ذهن داشته 
واداشت. وقتی فیلمسازها شگردی نو، که پیش تر تحسین همگان را همراه داشته، 
دوباره به کار می گیرند بعضًا در ذهن من یا برخی دیگر مقاومتی ناخواسته توأم با 
سرخوردگی شکل می گیرد؛ مقاومتی که شاید می بایست کمی زمان بگذرد تا فهم 
چرایی استفاده ی مجدد از آن شگرد را در بحث و گفت وگو با خود و دیگری توضیح 
داد یا توجیه کرد و فهمید. )برای مثال کاری که شهرام مکری در »هجوم« پس از 
»ماهی و گربه« و الرس فون تریه در »مندرلی« پس از »داگ ویل« انجام دادند(. 
»غروب« هم بدون شک در همان ابتدا تماشاگر را چه به لحاظ بصری و قاب ها و 
نمایش و تمرکز فراوان روی چهره ی بازیگر اصلی اش و چه از جهت کارکرد صدا 
یاد »پسر شائول« خواهد انداخت. شــما در اینجا با درامی تاریخی/ جنایی طرف 
هســتید که در آن با وجود طراحی صحنه و لباس و فضا همه چیز در پس زمینه با 
ابهام و عدم وضوح )حال نه به اندازه ی »پسر شائول«( در جریان است. به هرحال 
این بار نیز به دختری چسبیده ایم که گویی کاماًل از آن هیاهوی پیرامونش منفک 
شده است. اگر در »پسر شائول« تروما و وحشت شخصیت اصلی را کور کرده بود، 
این بار قهرمان ما گویی آگاهانه ندیدن را انتخاب کرده اســت. شاید بشود گفت 
آنچه به ظاهر در این دو شخصیت یکسان است یک جور اراده و سماجت و اصرار و 

غدی است به انجام یک کار، که البته می شود درباره ی آن بحث کرد. 
»ُرما« اثر آلفونسو کوآرون، فیلم محبوب بیشتر منتقدان این دوره  ی جشنواره، 
نیز همچون »غــروب« به تجربــه ای نامتعارف، توانفرســا و مرعوب کننده در 
بازسازی برهه ای )معاصر( می ماند و خب به نظر می رسد جاه طلبی های فیلمسازان 
مکزیکی- پس از تجربه گرایی هایــی همچون »جاذبــه«، »بِردمن )فضیلت 
غیرمنتظره ی جهل(« و »از گور برگشته« در ترکیب عناصر گوناگونی از سینمای 
هنری و تجاری- حال دیگر به مرحله ی اوج خودشان رسیده  اند. اگر کوآرون در 
»جاذبه« قصه ی فیلم علمی   تخیلی اش را از شاخ وبرگ های معمول خالی کرده 
بود و دو قهرمانش را یک ســاعت ونیم در فضایی خلوت با اجرام آسمانی معلق و 
تنها گذاشــته بود، حاال در »ُرما« در پی جسمیت بخشیدن به خاطراتی شخصی 
از دوران کودکی- و مهم تر از آن نمایش/ ســتایش زنی از طبقه ی فرودست در 
دل روزگاری ملتهب- آن سکوت و خلوت را در بیشــتر لحظات با انبوه جمعیت 
انسانی پر کرده است. ما اینجا هم با نمایش نوعی دگردیسی طرف هستیم. اگر 
»سوگلی« این تغییرات را در ساحت فردی به نمایش گذاشته است و »غروب« 
تصویر استحاله ی توأمان فرد و جامعه را عرضه می کند، تمرکز »ُرما« اما بیش از 
فرد بر نمایش پوست اندازی و تحول جامعه  استوار است. در تجربه و نگاه کوآرون 
به مکزیک در آن ســال ها )و احتمااًل همه ی ســال ها و چه بسا برای کشورهای 
دیگر( اما جدا از نشانه های تغییر همچون اندازه ی خودرو ها و خانه ای که هرچند 

وقت یک بار مدفوع سگ پارکینگش را پر می  کند و زنانی که با نبود مردان در 
زندگی شان کنار می آیند و ورای شــکاف طبقاتی و پیامد های آن، که بی شک 
یکی از دالیل آن آشوب یک سوم پایانی است، گویی روح وروانی یکسان در این 
کالبد دو پاره جاری و حاکم است: خیانت مردان به زنان و ترک ایشان فقیر و غنی 
نمی شناسد و رفتار های طبقه ی آریستوکرات در آن مهمانی و تیراندازی شان 
همان قدر ابزورد و بی معنا به نظر می رسد که تجمع ساکنان فقیر حاشیه نشین 

در کنار آن رهبر معنوی کالش.
با وجود تالش کوآرون برای فردیت بخشیدن و نثار کردن ستایشی تمام عیار 
به پیشخدمت که در طول فیلم همه نقشی را نیز می پذیرد: از مظلوم تا معشوق، از 
خدمتکار تا قربانی و در نهایت منجی، در عمل به دلیل انتخاب آگاهانه ی فیلمساز 
و رعایت فاصله از او و تنها نزدیک شدن به قهرمان قصه در زمان سقط جنین و 
نجات بچه ها از غرق شدن آن هم در یک سوم پایانی فیلم، بیشتر از پیشخدمت/ 
قهرمان، خود کوآرون با تصاویر حماسی اش و به رخ کشیدن توانا یی هایش در 
خاطر تماشاگر ماندگار می شــود. »ُرما« از جهاتی نیز یادآور »زیبایی بزرگ« 
پائولو سورنتینو است. جاه طلبانه فکر شده و به اجرا درآمده. ساخته شده که تأثیر 
بگذارد که می گذارد ولی غیر از آن مسأله ی خواست کارگردان، برای نزدیک 
نشدن حسی به قهرمانش، نوعی آشکارگی و اشارات  صریح به چشم می خورد 
که چندان مطلوب نظر من نیست. در جشــنواره ی امسال اما باز دو فیلم دیگر 
در همین حال وهوا و با اشــاراتی از جنس »ُرما« به نمایش درآمدند که بیشتر 
از ذهن و عقل با قلبم تحسینشان می کنم. فیلم اول با نام »بی اندازه دیر برای 
جوان مردن« از شیلی به کارگردانی خانم دمینگا ستمایور در مقیاسی کوچک 
و بدون هیچ ادعای نظرگیری و نشانه هایی صریح در دل نمایش موزاییک وار 
و پراکنده و مبهم )و ملهم از سبک روایی لوکرســیا مارتل آرژانتینی( عشق ها 
و اضطراب های چند نوجوان، راوی فاصله هــای طبقاتی و تنش ها و جامعه ی 
ملتهب دهه ی نود میالدی در کشور سازنده اش است. البته باید اذعان کنم این 
فیلم  هم با همه ی کوچکی اش به نوعی با برگزیدن این سبک روایی- که عماًل 
سی دقیقه طول می کشد تا مناســبات افراد و جغرافیا را بفهمید- و بدون شک 
فصل فوق العاده ی پایانی آتش ســوزی در جنگ در ابعاد خودش به تجربه ای 

بلندپروازانه بدل شده است.
در فیلم دوم، »خاکستر خالص ترین سفید اســت« نیز نشانه هایی از تمامی 
فیلم های مورد بحث تا به اینجای نوشته وجود داشت و گویی روح آنها همگی 
درش حلول کرده، با تماشــای آن مدام حس می کردم  جیا ژانکه همچون چند 
فیلم قبلی، و به خصوص »نشانی از گناه« و »ممکن است کوه ها درهم بریزند«، 
انگاری در پی پاسخ و توضیح و توصیف حال و آینده ی چین است. شاید بتوان 
گفت اینجا در طول سفر/ انتظار این زن زخم خورده برای یافتن زوج تبهکارش و 
تجربه ی تحوالت درونی و بیرونی در طول تاریخ، در حقیقت با دو روحی همسفر 
می شویم که چین امروز محصول امتزاج آنهاست: یکی زنی بی اندازه صبور و 
منعطف که مصائب را تاب می آورد و دیگری مردی بی اندازه خشــن و سخت 
که در طول زمان عشق را با بی رحمی و بی وفایی جایگزین می کند؛ و بی دلیل 
نیست که ما در این سفر شاهد به روز شدن همه چیز هستیم از گانگسترها گرفته 

تا موبایل ها و قطارها.
از دغدغه مندی های جیا ژانکه که بگذریم، می رسیم به نگرانی های جمعی 
دیگر  از سینماگران که با نمایش رسوایی های سیاسی در گذشته ترسی از امروز 
را فریاد می زدند. سرآمد همه ی آنها مایک لی است با فیلم »پیترلو« که اگرچه 
به کشتار بی دلیل و سبوعانه ی جمعی از ســاکنان منچستر در 1819 پرداخته، 
با درایت تمام به تصویری امروزی و هشــداردهنده از آشفتگی های سیاسی و 
پیامد های چنددستگی فکری دولتمردان بریتانیای در مواجهه با معضل برگزیت 
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را جلو چشم ما بازمی نماید. »پیترلو« همچون باقی فیلم های مایک لی اثری 
است دلسوزانه همراه با طنزی تلخ و گزنده و گفت و گو های فراوان در غمخواری 
با سرنوشت سیاه آدم های ساده ای که تالش های صلح طلبانه شان با بن بست 

روبه رو شده و پاسخی ویران کننده نصیبشان می شود.
رادو ژادو رومانیایی در دو فیلم سینمایی قبلی اش- »احسنت!« و »قلب های 
مجروح«- نشان داده بود که تاریخ و گذشته ی تاریخی کشورش از دغدغه های 
اوســت. در فیلم های او جدا از تزریق رئالیســم معروف و موردپسند سینمای 
رومانی به جهان آثاری که قصه هایشــان در دوران کنونی رخ نمی داد، می شد 
به وضوح سویه هایی از یهودی ستیزی/ اقلیت گریزی ســاکنان رومانی را نیز 
رد یابی کرد. او هر دو بار در گفت وگوهای پس از نمایش فیلم هایش در دوره های 
پیشین جشنواره به این اشــاره کرد که در رومانی او را به سیاه نمایی و تخفیف 
رومانیایی ها در چشــم جهانیان متهم کرده اند و منتقدانش مدام طعنه می زنند 
که همین چیزها را می سازی که جشــنواره ها فیلم هایت را انتخاب می کنند. 
به نظر می رسد فیلم جدید او، »اهمیت نمی دهم که در تاریخ ما را بر بر بخوانند«، 
واکنشی به همان اتهام هاست که حال با پرداختن به هولوکاستی که در رومانی 
نیز رخ داده، و در آن380 هزار یهودی به دســت ســربازان رومانیایی قتل عام 
شده اند، دارد عذاب وجدان/ شرمندگی تاریخی را نیز عیان می کند. فیلم سرشار 
اســت از گفت وگوهای کارگردان تئاتری که قصد دارد این واقعه را در اجرایی 
خیابانی به نمایش بگذارد و با مقاومت جامعه و مسؤوالن روبه رو می شود. فیلم 
شبیه نوعی مقاله/ مکالمه ی تصویری اســت و بیش از هر چیزی به مسأله ی 
انکار می پردازد و البته در انتها چند لحظه ی مهم دارد که جان کالم این روزهای 
اروپا و برخاستن دوباره ی راســت افراطی را نشانتان می دهد: در انتها و هنگام 
اجرای تئاتر خیابانی، در لحظه ی ورود سربازان ارتش روسیه صدای هیاهو ی 
اعتراض تماشاگران و با آمدن سربازان آلمانی صدای تشویقشان بلند می شود 
و کمی بعدتر زمانی که می خواهند یهودی ها را در خانه ای بسوزانند، و یکی از 
سیاهی لشــکرها از ترس به درون جمعیت می گریزد، تماشاگران به جای پناه 

دادنش او را به زور به صف قربانیان باز می گردانند.
واضح اســت که در این جشــنواره ی بزرگ تمام فیلم های مهم یک سره به 
مســائل زنان یا نگرانی های سیاســی نپرداخته بودند و همواره فیلمســازانی 
نیز هســتند که در ســینما پیگیر دنیاها و درگیری های شخصی و همیشگی 
خودشانند و لزومًا خیلی هم به مباحث و موج ها و پیشنهاد های روز کاری ندارند. 
به طرز خوشایندی بخشی از فیلم های محبوب من به صورتی آشکار یا درونی 
با مقوله ی خود سینما گره خورده بود. برای من خالقانه ترین فیلم این گروه )و 
اساسًا وجدآورترین فیلم سال گذشته( و کشف من از جشنواره ی امسال »گل« 
ساخته ی ماریانو لیناس آرژانتینی اســت که اگر قبل از جشنواره به توصیه ی 
یادداشتی اسمش را نشنیده بودم، بعید بود مثل خیلی دیگر از منتقدان به تماشای 
آن بروم؛ چراکه تماشای چند فیلم دیگر را از دست می دادم که البته دست آخر 
همین طور هم شد و مثاًل قید تماشای »مردی که دن کیشوت را کشت« )تری 
گیلیام( را با وجود داشتن بلیط زدم و ترجیح دادم برای تماشای پخش دوم »گل« 

پنج ساعت در سینما بنشینم.
تماشــای »گل« برای من و معدود تماشــاگران حاضر در سالن در سه روز 
متمادی تجربه ای شگفت انگیز و لذت بخش بود. اصواًل همان طور که پیش ترها 
هم گفته بودم و در جلســه ی پرسش وپاســخ بعد از پایان فیلــم نیز با یکی از 
بازیگران فیلم مطرح کردم، در حال حاضر در سینمای دنیا بیشتر از هر کشوری 
به فیلم ها و تجربه های غنی کشورهای کره ی جنوبی و آرژانتین امید بسته ام و 

می دانم دست خالی به خانه بازنمی گردم.
»گل« از شش قصه ی مجزا تشکیل شده است. پنج تای آنها )مانند گلبرگ( 

به نتیجه ی خاصی نمی رسند و یکی )همچون ساقه( ابتدا و انتهای مشخصی )؟( 
دارد. فیلم چهار بازیگر زن ثابت دارد که در پنج قصه از شش تای آن به ایفای نقش 
پرداخته اند. قصه ی اول مانند فیلم های رده ی ب است، قصه ی دوم به موزیکالی 
پرانرژی می ماند. قصه ی سوم شبیه اثری پلیســی/ جاسوسی و قصه ی چهارم 
روایت استعاری مصائب ساخته شدن همین فیلم )یک جور متافیلم( است. قصه ی 
پنجم فیلم سیاه وسفیدی است کاماًل صامت )بدون صدا و تنها در لحظاتی صدا و 
موسیقی »گردشی بیرون شهر« ژان رنوار در سکانسی از رقص هواپیماها می آید 
و در حقیقت فیلم بازسازی آن فیلم اســت( و در قصه ی ششم فیلمی شاعرانه را 
می بینید که از پشت پرده ی چادری صحرایی فیلمبرداری شده است. با تماشای 
فیلم سیالیتی عجیب و جهان های متنوع و گوناگونی را تجربه می کنید. قصه ی 
پلیسی جاسوسی سوم، در دل تک گویی های پرشــمارش، به طرز غریبی یادآور 
شاعرانگی رمان های امریکای التین است و بخش چهارم شبیه فیلمی نوآر شده 
که در میانه گریزی به قصه ای از کازانوا می زند. شیوه ی روایی فیلم در کل و جزء به 
»افسانه ی هزار و یک شب« و »هزارتوهای بورخس« شباهت دارد و در لحظاتی، 
نمونه ای جذاب و امروزی از  رئالیسم جادویی می شــود. »گل« سرشار است از 
انرژی، شــاعرانگی، بداعت و حس وحال. با وجود مدت زمــان طوالنی به دلیل 
بازیگوشی های کارگردان و بازیگران و حرکت میان گونه های مختلف سینمایی، 
شاعرانگی روایت  و تنوع راویان تماشای »گل« مالل آور و فرساینده نیست. در 
»گل« که ساخت آن ده سال به طول انجامیده، نوعی رهایی و آزادی وجد آور و 
یک جور افراطی گری شورانگیز را حس خواهید کرد که قطعًا برآمده از همین ده 

سال وقتی است که صرف نوشتن و ساختن آن شده است.
عنوان بندی پایانی فیلم خودش نزدیک به سی دقیقه طول کشید که در حقیقت 
ما تنها پنج دقیقه از آن را دیدیم و خب برای برگزاری جلســه ی پرسش وپاسخ 
صدای آن را خاموش کردند و تصاویر و نوشته ها پشت ســر بازیگر و مترجم و 
منتقد معرفی کننده ی فیلم روی پرده در حــال پخش بودند. بازیگر فیلم در این 
جلســه گفت که بازیگران و عوامل فیلم اعضای دو گروه تئاتر آرژانتینی هستند 
که در 2006 تصمیم گرفتند این فیلم را بســازند که ســاختش تا 2016 طول 
کشیده و کارگردان تدوین را بعد از فیلمبرداری تمام قصه ها شروع کرده است. 
در جلسه از او پرسیدم که چند سال پیش فیلم دیگری دیدم به اسم »تاجر طال« 
از ســینمای آرژانتین که همین طور خالقانه ترکیبی مطایبه آمیز از چند دنیای 
مختلف و گونه ی سینمایی بود که آن چنان که باید و شــاید دیده نشد... منتقد 
حاضر در ســالن گفت اتفاقًا همان فیلم نیز جزو تجربه های اولیه ی یکی از این 

دو گروه تئاتر بوده است. 
»چکامه باستر اسکروگز« جزو معدود فیلم های دیگر جشنواره و سال گذشته 
است که شوق تماشای دوباره و چند باره اش را دارم. وسترن برادران کوئن با نگاهی 
مفرح و تلخ به دغدغه ها و مقوالت همیشگی شان مثل تقدیر، حرص، معجزه، خطا، 
گناه، عقوبت، و به ویژه مرگ/ نابودی برای مخاطب شش قصه تعریف کرده اند 
که همه ریشه در تاریخ سینما - و گونه ی سینمای وســترن- دارد و هم برآمده 
از آثار خودشان است و هم تازه و نو جلوه می کند. اساسًا به نظرم استادی این دو 
برادر در این است که انگاری چیزهایی را که پیش تر شنیده و دیده بودیم به زبان و 
حس وحالی نو برایمان بازگو و ما را به لمس و گذراندن تجربه / خوانشی باطراوت و 
جدید دعوت می کنند. شوخی های بصری و پویایی قصه ی اول و دوم، تلخ اندیشی 
عجیب و غیر منتظره  و کمتر تجربه شــده در قصه ی سوم، تمرکز و سکوتشان در 
قسمت چهارم، تقدیرگرایی تراژیک قصه ی پنجم و پر گویی )که باید اعتراف کنم 
نه چندان جذاب و تا اندازه ای خالی از نغز گویی ها و نکته سنجی های همیشگی این 
دو برادر( در کنار تغییرات نور و حس وحال بصری در پس زمینه ی قصه ی ششم، 
همگی ترکیب لذت بخشی را فراهم آورده اند که »چکامه...«  را در کنار »سوگلی« 
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به ارزشمند ترین فیلم های جریان اصلی امسال تبدیل می کند. 
در یکی از فقیر ترین و حقیرترین ســال های هالیوود )فقط نگاه کنید به اسامی 
فیلم های حاضــر در بخش نامزدهای بهترین فیلم های مراســم گلدن گالب و 
مراسم اسکار( فیلم »پیرمرد و تفنگ« همچون نغمه/ مرثیه ای باوقار و عاشقانه 
می ماند برای ســینما و فیلم هایی که گویی تکرار ناشدنی  هستند. این غمنامه ی 
روح افزا و ستایشگر را البته می توان، به معنای درســت کلمه، غزل خداحافظی 
دانست برای بازیگر/ شمایلی میراث دار که روح آن جهان- دیگر- دست نیافتنی 
را در لحظه لحظه ی حضورش جاری ساخته و ماندگار کرده است. اگر »تیرانداز« 
و »نابخشــوده« به وداع دردناک و جاودان جان وین و کلینت  ایستوود با دنیای 
وسترن می مانند، حال »پیرمرد و تفنگ« قطعًا در روزگاری که رابرت ردفورد - 
متأســفانه- با دنیای بازیگری خداحافظی کرده با خودش و در ذره ذره اش چنین 

حسی را بازتولید می کند.
رابرت ردفورد/ فارســت تاکر از تبار همان قهرمان ها/ ضدقهرمان های اصیل 
فیلم های دهه ی هفتاد و هشــتاد میالدی اســت. با همان خبرگی و زبردستی. 
با همان شیک پوشــی و اعتیاد و ایمانی ویرانگر. و خب بــا همان متانت و وقار و 
اعتمادبه نفس که نه تنها به دل تماشاگر شیدا و نوستالژیک و دل تنگ که به دل 
سیسی اسپایک/ جوئل هم رخنه می کند و قاپش را باالخره- و چرا باالخره، اصاًل 

از همان ابتدای آشنایی- می دزدد.
تأکید بر اینکه این وقار و متانت تنها محدود به فیلمنامه و بازیگری نیست و اساسًا 
برآمده از حس وحالی است که دیوید الری در مقام کارگردان/ نویسنده ی فیلمنامه ی 
 یاقتباسی همکاری با فیلمبردار و آهنگساز اثر جو اندرسون و دانیل هارت- برای خلق 

آن کوشیده اند و حضور به یادماندنی کیسی افلک غیرضروری می ماند.
در جشــنواره ی فیلم لندن امسال سرنوشت تلخ نویســندگان خالق نیز برای 
خودش حکایتی داشت. یک طرف در »دولتوف« )الکسی گرمن( سانسور دولتی 
در روســیه ی دهه ی هفتاد میالدی بدجوری گلوی هنرمندان/ هنرمند مؤمن به 
اصولش را چسبیده، باروری او را خشکانده و کارشان را به فروپاشی و افسردگی 
تمام عیار می کشاند و آن سوتر در اوایل دهه ی نود میالدی امریکا با لی اسرائیل 
فیلم »هیچ وقت می شود مرا ببخشــی؟« )ماریل هلر( سرنوشــت رو به تباهی 
نویســنده ای خالق اما بی پول را تجربه کردیم که به جای نوشتن رمانش رو به 
جعل نامه های نویسندگان دیگر آورده چراکه این عتیقه جات خوب خریدار دارند.

فضای این فیلم ها بسته به موقعیت شــخصیت ها و نگاه کارگردان ها هرکدام 
حال وهوای مختص به خودشــان را دارند. فیلم الکســی گرمن را مجموعه ای 
از نماهــای طوالنــی کالســتوروفوبیک گفت وگو ها و متلک ها و اســتیصال 
شخصیت هایش شــکل داده؛ با آن رنگ قهوه ای خاکســتری حاکم بر فضا که 
بدجوری )و هنرمندانه( دمار از روزگارتان در می آورد که البته حرکات دوربینش و 
سیالیت آن روی شخصیت  ها یادآور آثار قبلی اوست. فیلم ماریل هلر اما نسبت به 
ساخته ی پیشین او- »خاطرات یک دختر نوجوان«- اثر به مراتب بالغانه تری است 
و بیشتر به کمدی سیاه نه چندان عبوسی می ماند و خب در هر دو فیلم بازیگران در 

نقش هایشان خوش درخشیده اند.
در جلسه ی پرسش وپاســخ »دولتوف« از کارگردان پرسیدم چگونه و چرا در 
فیلم هایش بین النگ شــات هایی از جنس آثار تئو آنجلوپلوس و این فشردگی 
درون قاب ها در نوسان است که پاسخ داد: »من آن قدر باهوش نیستم که برای 
ساختن این نماها خیلی از قبل فکر خاصی بکنم! و شاید ناخودآگاه می خواستم 
حسی از فضا داشته باشم و بعد به عمق وجود شــخصیت ها نقب بزنم.« کسی 
دیگر  از او پرسید در فیلمتان حضور نیروهای کاگ ب در فضا حس می شود ولی 
جز یک صحنه آن چنان به چشم نمی آیند که الکســی پاسخ داد: »قصدم دقیقًا 
همین بود، ببینید متأســفانه افراد غیرروس تصور و تصویر درستی از زیستن ما 

در روسیه/ شوروی نداشــتند و ندارند. پدر فیلمساز من دوست دولتوف و باقی 
هنرمندان بود که برخی از آنها پناهنده شــدند و برخی هم خودکشی کردند و 
برخی هم در جوانی در غربت یا کشــور خودمان فوت کردند. پدر من خودش 
پانزده ســال فیلم هایش در توقیف بودند و بعضًا اجازه ی نمایش نداشتند ولی 
این طور نبود که افسران امنیتی/ دولتی و نیروهای کا گ ب هر روز توی زندگی 
ما باشند.« او ادامه داد: »من برای آمدن به لندن بیچاره شدم از بس که برای 
گرفتن ویزا به سفارتخانه ی شما رفتم و به تقاضای مسؤوالن صدور ویزا کلی 
سند گوناگون بانکی و دعوتنامه فراهم کردم و بعد فکر می کنید پایم را که در 
کشور شما گذاشتم با چه مواجه شدم؟ هیچی، یک مرد کاماًل برهنه که تمام قد 

خودش را به من و همسرم نشان داد!«
بد نیست در انتهای این گزارش اشــاره ای هم بکنیم به نویسنده ی »درخت 
گالبی وحشی« نوری بیلگه جیالن. واقعیتش را بخواهید اگر بگویم »درخت 
گالبی وحشی« مرا تحت تأثیر قرار داد، دروغ گفته ام. اگر بگویم »درخت گالبی 
وحشی« مرا تحت تأثیر قرار نداد، باز دروغ گفته ام. با فیلمی مواجهه شدم سرشار 
از گفت وگوهای دونفره که عماًل برخی از آنها را در میانه رها کردم و برایم ذره ای 
اهمیت نداشتند از جایی به بعد. )گفت وگو ها موضوعات مختلفی از ابوذر غفاری 
و خوانش های مدرن دین اسالم تا نقد اورهان پاموکیزم! ادبیات گردشگری را 

دربر می گیرند.(
جیالن همچنان با شالقی در دست روشنفکران و روشنفکر نماها را به شدت 
می نوازد. سینان »درخت گالبی وحشی« انگاری فالش بکی به جوانی آیدین 
فیلم »خواب زمستانی« است. او مردی است که با تبختر و تفرعن به آدم های 
پیرامونش می نگرد و با زبانی نیش دار تحقیرشــان می کند )و مثل تمامی آثار 
دیگر جیالن فکر می کند از بقیه بهتر می فهمد ولی خودش از بقیه ی موجودات 
آن عالم مزخرف تر اســت(. بدون تعقیب گفت وگو ها و رها کردن آنها به حال 
خودشــان، اما در فیلم حسی ایجاد شده از بن بســت  واماندگی شخصیت اول 
فیلم- باز همچون آثار پیشین فیلمساز-  در کنار یک جنس رابطه ی پدروپسری 
نه خیلی تازه )یک جورهایی شبیه »گاوخونی« و باقی پدروپسرهایی که با هم 
مسأله دارند( که می شود آن را لمس کرد و درباره اش به بحث نشست. این حس 
از این سه ســاعت می آید )که مرا خســته نکرد ولی قطعًا می توانست کوتاه تر 
هم باشد( یا نه نمی دانم. آیا از موسیقی باخ اســت؟ نمی دانم. آیا جیالن حرف 
جدیدی می زند؟ بعید می دانم. برای من جدید نیست؛ نه آن رابطه ی پدروپسر 
و نه واماندگی روشنفکرش. فیلم جوری ساخته شده که آشکارا فاصله اش را با 
جریان های دیگر سینمایی حفظ کند اما اینکه دستاوردی برای تاریخ سینماست 
و یا نه؛  با اینکه منتقدان بیشماری برایش سر و دست می شکستند. در فیلم از 
ادای دین به کیارســتمی تا بال تار دیده می شــود که باز برای من تکان دهنده 

نیست.
این فیلم جیالن و ساخته ی پیشــین او آن تازگی شوق آور »روزی روزگاری 
آناتولی« را برای من ندارند، آنجا زبان تصویر بــود و رازآلودگی و اینجا حرف، 
حرف، حرف و حرف و لحظات و کلیتی حس برانگیز کم شــمار )همچون زمان 
مواجهه ی او با دختر محبوبش در ابتدای فیلم و همنشینی در کنار پدر در انتهای 

آن و دو سه نوبت کابوس( که سرشارم نمی کند. 


