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گزارش اختصاصی از شصت وسومین دوره ی جشنواره ی فیلم لندن

حامد صرافی زاده

سینما و هنر هفتم نداشت و بیشــتر به کار هنرهای تجسمی یا تبلیغات نمایشگاه 
گرافیک یا طراحی می مانست یا تغییر ســینمای  رسانه ها که با ظاهر دهن پرکن 
اعتراض به احقاق حقوق کارمندان و شاغالن سینمای قبلی بود اما در حقیقت دلیلی 

نداشت جز تأخیر در عقد قرارداد با آن مجموعه ی پیشین.
در کنار تغییر سینمای رسانه ها، تغییر مســؤوالن اجرایی این سینما خودش به 
بغرنج تر شدن امور و ایجاد دردســر های مضاعف دامن زده بود. قضیه در دو سال 
اخیر از این قرار است که گروه های اجرایی طرف قرارداد جشنواره تا سعی می کنند 
خبره ی به کارگیری مفید سازوکار بهینه برای مدیریت مناسب بشوند و برای ایجاد 
نظم و مدیریت نمایش فیلم ها به تدبیر مؤثر و آزموده شده ای برسند جایشان را به 
گروهی تازه می دهند و دوباره روز از نو روزی از نو. امسال هم گروه تازه برای رتق 
و فتق امور به ایده ی چاپ برگه ی ورود به سالن رسیده بودند مثاًل برای جلوگیری 
از ازدحــام، که در عمل به شــلوغی مضاعف  و شــکل گیری صف های کوچک 

شصت وسومین دوره ی جشنواره ی جهانی فیلم لندن به گفته و با تأکید خانم 
آماندا نویل، مدیر اجرایی ارشد انیستیتو فیلم لندن، در کنار انتخاب ها و سازوکار 
همیشگی اش، قرار بود در دل یکی از بحرانی ترین و ملتهب ترین فضاهای سیاسی 
چند دهه ی گذشته با گزینش و نمایش برخی از فیلم ها به معنا و مفهوم و تعریف 
»بریتانیا کجاست؟ بریتانیا چیســت؟« بپردازد. این پرسش ها البته خیلی جدی 
نبودند و به نظر می رسید بیشتر برای خالی نبودن عریضه در سخنرانی مقدماتی 
گنجانده شده باشند تا اینکه واقعًا به شرایط موجود اشاره کنند. حداقل من بعید 
می دانم فیلمسازان بریتانیایی امســال اصواًل با چنین قصدی به سمت ساخت 
فیلم هایشان رفته  باشند. بااین حال پیش و بیش از خود فیلم ها می شد بخشی از 
پاسخ این مسأله را -که بریتانیا در بیرون از اتحادیه ی اروپا و بدون آن چه معنایی 
دارد- در چگونگی برگزاری خود جشنواره ی امســال یافت؛ جایی که طراحی 
پوستر جشــنواره به نظر برخی از منتقدان به دلیل کمبود بودجه ربط چندانی به 
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اعصاب خردکن یک ساعت پیش از ورود به ســالن ها منتهی شد. این قضیه کنار 
ایده ی جایگزینی کارت های پالســتیکی با کارت های خبرنگاری کاغذی درون 
پوشش هایی پالســتیکی- که قرار بود در مقایسه با کارت قبلی به محیط زیست 
کمک کند ولی عماًل در انتها جمع آوری هم نشد و احتمااًل هم  اکنون دارد در گوشه ی 
خانه ی همه ی خبرنگاران خاک می خورد- و اســکنرهایی که از پس آن پوشش 
پالستیکی با کندی بارکد ها را می خواندند همه و همه دیگر نه حال و وقتی را برای 
معاشرت خبرنگاران و منتقدان با یکدیگر میسر می کرد و نه امکان استراحتی کوتاه 
در بین نمایش فیلم ها و درنتیجه نمی شد چیزی جز ناخشنودی و اضطراب جمعی 

را تا لحظه ی رسیدن به سالن ها انتظار داشت. 

 کن لوچ، غایب انگلیسی
مرور آثار برگزیده برای بخش مسابقه و نمایش های ویژه و مراسم فرش قرمز و 
به قول معروف »هایالیت های« این دوره نیز می تواند خوانش دیگری از چیستی 
نگاه بریتانیایی و معنای دیگری از بریتانیایی بودن را در این روزها برجســته کند. 
همچون دو ســال گذشته -و گویی بر اســاس سیاســتی تازه- حضور نام های 
کمترشناخته شده در میان آثاری که فرش قرمزی برای عواملش انداخته می شود 
و انگار اختصاص سهمیه ای به فیلم هایی که قرار است فارغ از کیفیت از دگرباشی 
»پرتره ی یک بانو در آتش« تا فمینیسم مد روز عذاب/ مالل آور »جودی و پانچ« 
و غیره را در بر بگیرند کاماًل محسوس اســت. همین می شود که در فهرستی که 
قرار است سلیقه ها و نژاد های مختلف را هم زمان به هر صورت راضی کند هم یک 
انیمیشن هندی نه چندان شاخص با نام »ُرز بمبئی« )جیتانجالی رائو( دیده می شود، 
هم یک کمدی معمولی و بامزه ی کره ای »یارو در جسم من« )هایو جین کانگ(، 
هم اکشن کمدی افراطی »اولین عشق« )تاکاشی میکه(، هم اثر تجربی »کارابی، 
2562« )بن ریورس و آنُچا سوویچاُکرونپانگ( و هم آثاری درباره ی اوضاع وخیم 
 )La Llorona( سیاسی و زخم خوردگانشان در سال های دور کشور های گواتماال
و افریقای جنوبی )Moffie(. امسال چندمین سال متوالی است که فیلم برگزیده ی 
جشنواره ی کن )»پارازیت«( در جشنواره ی لندن به نمایش درنیامد. به این فیلم اگر 
برگزیدگان جشنواره های ونیز )»جوکر« که خارج از جشنواره در سینماهای دیگر در 
حال نمایش بود( و برلین )»مترادف ها« که گویا نصیب جشنواره ی ادینبرو شده بود( 
و فهرستی از فیلم های دیگری همچون »درباره ی پایان ناپذیری« )روی آندرسون(، 
»نخستین گاو« )کلی ریکارد( و »افسر و جاسوس« )رومن پوالنسکی( را نیز اضافه 
کنیم راستش دشوار بشود نتیجه گرفت نمایش داده نشدن این آثار بیشتر به تصمیم 
پخش کننده ها برمی گردد یا به سیاست های این روز های مدیران که شاید ترکیبی 
باشد از کم شدن بودجه ی جشــنواره با تصمیم هایی فرهنگی که مثاًل درباره ی 

کسانی همچون رومن پوالنسکی یا وودی آلن اعمال می شود.
در میان فیلم های به نمایش درنیامده در این دوره، »آمدیم نبودید« )یا به تعبیری 
بهتر »ببخشید شما جا ماندید«( ساخته ی کن لوچ شاید می توانست بهتر از باقی 
فیلم های بریتانیایی جشنواره تصویر به روزی از بریتانیای امروز و نمایشی از آالم 
پنهان بخش عمده ای از مردمان این جامعه -کسانی که این روزها تصویر و صدایی 
در رسانه های گوناگون ندارند- را برای مخاطبان آشکار کند. بااین حال لمحه ای 
از حس وحال درون آن فیلم و تأثیر وضعیت اقتصادی بر خانواده ها را می شــد در 
»صخره« )سارا گوُرن( دید. از کمدی متوسط »حرص« )مایک وینترباتوم( درباره ی 
فساد اقتصادی و نوعی ابزوردیزم جاری در این فساد که بگذریم، شاید فیلم تاریخی 
»پادشاه« )دیوید میکود( با وجود اصلیت استرالیایی کارگردان و جمعی از بازیگران 
و الهام از مجموعه ی نمایشنامه های »Henriad« ویلیام شکسپیر چیزی از روح 
دوران فعلی و ســرزمین محل رخداد حوادثش را در خود داشت. اگر سال گذشته 
»پیترلو«ی مایک لی قرار بود پیامد های مصیبت بار رفتار های سیاســی را یادآور 

شود، این بار قصه ی پادشــاهی که با وجود خیرخواهی ناخواسته پس از تالش 
برای مذاکراتی بی نتیجه به درون جنگی بی معنا و عبث و چه بسا حقیر گرفتار و 
در ادامه میراث دار بدبینی شد و نزدیک ترین و امین ترین دوست و مشاورش را 
از دست می دهد، خودش خالصه ای از وضعیت سیاسی مغشوش این روزهای 

بریتانیاست.
در میان باقــی محصوالت بریتانیایــی به نمایش درآمده شــاخص ترین اثر 
همان فیلم افتتاحیه ی جشنواره، »تاریخ شــخصی دیوید کاپرفیلید« )آرماندو 
لویچی(، بود که در آن بازیگوشی هایی همچون برجسته کردن عناصر طنزآمیز، 
جاری کردن حس وحالی پویا در کلیه ی نماهــا و همچنین گزینش بازیگرانی 
سیاه پوست و آسیایی تبار در نقش هایی که معمواًل آنها را با بازیگران سفیدپوست 
و آنگلوساکسون به یاد می آوریم، قامتی نو و تجربه نشده را در به تصویر کشیدن 
رمان معروف چارلز دیکنز )که سمت وسویی خود زندگی نامه ای نیز دارد( به ارمغان 
آورده است و شاید آن تکثر نژادی بازیگران درون فیلم خودش متضمن معنای 
دیگری از بریتانیای امروز باشد. به هر صورت، با وجود سرخوردگی پیش آمده از به 
نمایش درنیامدن برخی از آثار بحث برانگیز سینمای جهان در این دوره ی جشنواره 
و نبود فیلم چشمگیری در میان محصوالت بریتانیایی، انتخاب و نمایش چند فیلم 
از سینمای باقی کشورها و به ویژه »مرد ایرلندی« مارتین اسکورسیزی و »قصه ی 

ازدواج« نوآ بامباک باعث شد تا تنور جشنواره حسابی گرم بماند.

 بازگشت آقای اسکورسیزی
راستش را بخواهید من دسترســی و فرصتی برای راستی آزمایی این گفته ی 
خانم تریشا تاتل، مدیر هنری جشنواره، را نداشتم که مدعی شده بود اسکورسیزی 
39 سال پس از نمایش »گاو خشــمگین« دوباره به جشنواره ی لندن بازگشته 
 است ولی به هرصورت بازگشت او شــکوهمند بود. او شاید جزو معدود افرادی 
باشد که باالخره پس از مشقات فراوان به هرصورتی که بوده توانسته آرزو های 
سینمایی اش را محقق کند و شاید از این نظر در دسته ی کارگردان هایی قرار گیرد 
که دیگر حسرت کمتر چیزی به دلشان مانده اســت. پروژه ی »مرد ایرلندی« 
نیز یکی از همان آرزو هایی بود که یک دهه پیش به دلیل فراهم نشدن بودجه 
امکان ساختش میسر نشد و حال به کمک نتفلکیس و فناوری دیپ فیک، یا جعل 
عمیق، رنگ پرده را به خود دید. به هر تقدیر به پایان رسیدن و نمایش این پروژه 
خودش به ضیافتی می مانست که اسکورسیزی در مراسم پایانی با حضور کلیه ی 

بازیگران نام آورش همه را در آن سهیم کرد.
جاناتان رامنی در یادداشت بلندش، در مجله ی »فیلم کامنت«، »مرد ایرلندی« 
را در کنار »رفقای خوب« و »کازینو« بخش نهایی سه گانه ای می داند که شاید 
بتوان »خیابان های پایین شهر« را نیز همچون مقدمه ای بر آن دانست. او البته در 
بین مجموعه ی آثار گنگستری اسکورسیزی »مرحوم« را احتمااًل به دلیل گروه 

»آمدیم نبودید« ساخته ی کن لوچ 
شاید می توانست  بهتر از باقی فیلم های 
بریتانیایی جشنواره تصویر به روزی از 
بریتانیای امروز و نمایشی از آالم پنهان 
بخش عمده ای از مردمان این جامعه - 
کسانی که این روزها تصویر و صدایی 
در رسانه های گوناگون ندارند- را برای 

مخاطبان آشکار کند
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بازیگری متفاوتش منظور نکرده اســت. اما به هرحال »مرد ایرلندی« بی شک 
درباره ی پایان و تنهایی و حسن ختام باشکوهی در این مجموعه است؛ البته اگر 
اسکورسیزی دوباره به سرش نزند و فیلمی درباره ی آنها نسازد. در برخورد اول 
در »مرد ایرلندی« وقار و آرامشی دیده می شــود که فضای فیلم را از »رفقای 
خوب« و »کازینو« متمایز می کند. من نمی دانم این مسأله تا چه اندازه به سن 
بازیگران برمی گشته که قرار بوده با نرم افزارهای الکترونیکی حداقل در چهره 
جوان تر بشوند، اما تفاوت فضای این فیلم ها جدا از خواست اسکورسیزی انگاری 
با روحیات و خلق وخوی جو پشی و رابرت دنیرو جدید هماهنگ شده است. هر قدر 
تکانه ها و تنش ها و پویایی دو فیلم قبلی طنینی از رفتارها و تندخویی جو پشی را 
در خود داشت، »مرد ایرلندی« نوعی طمأنینه ی چهره و شخصیت جو پشی را در 
خود دارد. از سوی دیگر اینجا با رابرت دنیرو دیگری طرفیم، رابرت دنیرویی که در 
لحظات متعددی مطیع و فرمانبردار است، برعکس آن امپراطوری که کازینودار 
بود یا پدر خوانده وار گنگســتر های »رفقای خوب« را هدایت و حمایت می کرد. 
فرانک شیرن )رابرت دنیرو( بر خالف کشیش »سکوت«، که داشت هر لحظه با 
شک دست وپنجه نرم می کرد، شاید تا به انتها لحظه ای تردید نمی کند و انگاری 
به همین دلیل است نمایش قتل ها بدون هیچ تأکیدی در نهایت خونسردی )نه 
مانند قتل های خشونت های پرداخته شده و به نوعی مطول آثار گنگستری پیشین( 
و ایجاز به تصویر کشیده شده اند. اسکورسیزی حتی این بار از نمایش کشته شدن 
خیلی از شخصیت ها )چیزی از جنس »رفقای خوب«( پرهیز و به نوشته هایی 
طنزآمیز درباره ی سال و محل و وضعیت جنازه ی سوراخ سوراخ شده ی آنها بسنده 
کرده است. جدا از بحث نمایش خشونت و نوع شخصیت ها، تفاوت های دنیای 
این آثار را می توان در حضور کمرنگ زنان نیز دید. این بار دیگر کسی همچون 
شارون استون و لورین براکو نیست که با حضوری آشوبناک دنیای مردان گنگستر 
را زیرورو کند و نبود زنان اغواگر و ویرانگر و نشــانه های جنســی )و البته عدم 
استعمال مواد مخدر و نشئه آور!(، به طرز غریبی »مرد ایرلندی« را در مجموعه ی 

آثار اسکورسیزی در کنار »کوندون« و »سکوت« قرار می دهد.
پول اگرچه محل منازعات و انگیزه ی اصلی تمام قتل های »مرد ایرلندی« است، 
برخالف باقی فیلم های گنگستری اسکورســیزی و البته »گرگ وال استریت« 
چندان در چید مان و دکور و اسباب منزل شخصیت ها، تفریحات و به قول معروف 
زرق وبرق و تجمالت خیره کننده ی زندگی آنها نمودی پیدا نمی کند و دست آخر 
به کار چک وچانه زدن درباره ی قیمت تابوتی پیش از مرگ می آید. اسکورسیزی 
که پیش تر در »گرگ وال استریت« به نمایش فساد اخالقی و مالی در بازار بورس 
و طبقه ای متمول پرداخته بود، در »مرد ایرلندی« نمایش فســاد مالی گسترده و 
فراگیر در رده های باالی صنوف کارگری را )که اختالس های ایشان و خرج کردن 
از صندوق بازنشستگی آنها بدجوری روزگار امروز ایران را جلو چشمان می آورد( با 
مقاطع حساسی از تاریخ امریکا از ترور کندی،  مسأله ی واتر گیت و سرانجام حضور 
نظامی ارتش امریکا در کوزوو در پس زمینه و پیش زمینه ی ماجراها درهم آمیخته و 
در عمل یکی از سیاسی ترین و انتقادی ترین فیلم هایش را می سازد و به نوعی در سه 
فیلم آخرش عملکرد نهاد های مختلف اقتصادی/ سیاسی/ اجتماعی و البته مذهبی 

را در بازه ی زمانی گسترده ای به پرسش گرفته است.
روایت غیرخطی و سرشار از فالش بک اسکورسیزی به مدد تدوین مثال زدنی تلما 
شومیکر، بازی های فوق العاده ی دنیرو و پشی و آل  پاچینو و باقی بازیگران، طنازی 
شگفت انگیز دیالوگ های استیون زایلیان و رفتارها، و البته کارگردانی همیشگی 
اسکورسیزی )اتفاقًا در بار دوم تماشــا همان حرکت های همیشگی دوربین او را 
می شود در البه الی اثر تشخیص داد(، اســتفاده ی خاص او از موسیقی و استفاده 
نکردنش از آن و حاکم شدن سکوت در بخش وقایع مربوط به سرنوشت جیمی هوفا 
)آل پاچینو(، تلخی محنت  بار فرانک شیرن که عذاب و عقوبت جنایات ابتدایی اش را 
پس می دهد )سرنوشتی که به تعبیری حتی بدتر و دردناک تر از مرگ شخصیت های 
جو پشی و جک نیکلسون در فیلم های دیگر وی است( و مانند اینها تجربه ی سه 
ساعت و نیم تماشای »مرد ایرلندی« را به تجربه ای آسان و لذت بخش بدل می کند 

      نمایی از مستند »کودتای53«     به کارگردانی تقی امیرانی       2019
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که حتی من در بار دوم نیز همچون بار اول بدون هیچ مالل و عذاب  و احســاس 
گذر زمان درون فیلم غرق شدم و این تماشای دوباره مثل بیشتر آثار اسکورسیزی 

جایگاه فیلم را حتی برایم باالتر هم برد.

  قصه ازدواج، تجارت طالق
اگر فیلم اسکورسیزی جهان و زیســتی مخوف را در پس تشکل های کارگری 
امریکا به تصویر کشیده، فیلم محبوب دیگر من از این جشنواره، »قصه ی ازدواج« 
نیز به طرز مهیب و پریشان کننده ای در دل روایت کاماًل شخصی سازو کار تجارت 
طالق را در همین کشور به شالق گرفته است. فیلم نوآ بامباک چیزی فراتر از روایت 
پرجزئیات مصائب بوروکراتیک و فردی  است که او در جریان طالق از سر گذرانده و 
به واقع تصویری است از سقوط و ویرانی تمام مقوالت قابل بحثی همچون فمینیسم 
که این روزها بعضاً تنها کارکردی ریاکارانه پیدا کرده اند. در ابتدای فیلم، »نیکول« 
)اسکارلت جوهانسون( با خوش قلبی اسمش را پای برگه ی اعتراض به وضعیت 
بحرانی محیط زیســت امضا می کند اما در طول فیلم آنچه چارلی )آدام درایور( از 
سر می گذراند، بی اعتنایی او به امضا کردن این درخواست و در حقیقت بی معنایی 
آن را در ژرف ترین حالت ممکن برای تماشاگر ملموس می سازد. نتیجه ی نهایی 
سکانسی که چارلی کارگردان تئاتر مجبور می شود برای حفظ حضانت فرزندش 
خانه ی  واقعی اش را همچون صحنه ی تئاتر تغییر دکوراسیون بدهد، نقاشی های 
مزخرف کودکش را برای جار زدن فرزنددوستی اش قاب کند و روی دیوار بگذارد و 
خودش را نیز گیاهخوار جا بزند، با بریدن دست او و از پا افتادنش واقعیتی دهشتناک 
و یکسره صادقانه است. همان طوری که نتیجه ی نهایی تمام این جنگ و دعواها 
که قرار بوده مثاًل به سعادتمندی فرزندی ختم شــود در عمل دستاوردی جز این 
ندارد که کودک آنها به سختی می تواند دست خط پدرش را بخواند. فراوان مثال ها و 
لحظات زنهاردهنده ای از این دست که در جای جای فیلم پخش شده اند، به عالوه ی 
مشاهده گری هوشمندانه نوآ بامباک و ثبت دقیق هرآنچه در آن سال ها گذرانده، 
قرارگیری ظریف آنها در کنار نکته سنجی های دیگری همچون نمایش رفتارها 
و ژست های وکال و بگو مگو های این زوج که در بخش میانی فیلم به دلیل بازی 
شاهکار و نمونه  ای دو بازیگر اصلی به اوج می رسد، از »قصه ی ازدواج« شرح حال 
نمونه ای -اما کمیاب- دورانش را ســاخته که می باید با جدیت و تأکید بســیار 
تماشای آن را به تمامی افراد هم طبقه ی شــخصیت های درون فیلم در سرتاسر 

دنیا توصیه کرد.
از قرار معلوم بخشــی از روح »قصــه ی ازدواج« و آن ریــاکاری پنهان و ذات 
مخرب پیچیده شــده در الی زرورقی شیک و بخشــی از روح »مرد ایرلندی« و 
آن ثروت انــدوزی بی پایان، که خیانت آدم ها به یکدیگر را در کمال خونســردی 
به تدریج عادی می کند، چیزی از روح زمانه در امریکا و غرب و شــاید کل دنیا در 
فیلم »تحصیل بد« نیز حلول کرده بود. کوری فینلی که در ساخته ی اولش، کمدی 
سیاه »اسب های اصیل« یا »بااصالت ها«، نوعی حرص و طمع فراگیر در طبقه ی 
متوسط امریکا را دســتمایه ی کارش قرار داده بود و آدم هایش با هدف رسیدن به 
مکنِت شمایلی همچون استیو جابز جاه طلبی هایی بیمارگون در سر می پروراندند، 
در »تحصیل بد« به همین موضوع از منظری دیگر پرداخته است. »تحصیل بد« 
با فیلمنامه ای براساس مقاله ای ژورنالیستی درباره ی بزرگ ترین اختالس  مالی در 
مدرسه ای عمومی، و حضور هیو جکمن در نقش مدیر کاریزماتیک، خوش پوش 
و خوش اندام )مردی به تمام معنا آرمانی( مدرســه که در طول سال های متمادی 
ُخردُخرد از اندوخته ی مالی آنجا برای خــودش مال و منالی به هم زده باز در پایان 
مثل »قصه ی ازدواج« تماشاگر را به قول مولوی غرق در تجربه ی یأس آور برونی 
ماهتاب و درونی کاهتاب می کند. تصویر به یادماندنی تیغ و پروسه ی جراحی زیبایی 
مدیر مدرســه و آن قاب عکس خانواده ی آرمانی روی میزش که هم محبوبیت 

او را به همراه داشــته و هم سرپوشــی بر گرایش ها و بدتر از آن فساد مالی وی 
است، سطحی نگری رایج این دوران را که با نوعی انکار عمومی نیز گره خورده 

به درستی جلو چشم تماشاگران بازنمایی می کند.

 28 مرداد در لندن
حال که صحبت از تصمیمات و دخالت های کثیف و تبعات تاریخ ساز و تروما ها/ 
ضایعه ها و زخم های ابدی شــان شد باید به دو مســتند مهم و تحسین شده ی 
جشــنواره »کودتای 53« )تقی امیرانی( و »سلســله جبال رویاها« )پاتریسو 
گوســمن( نیز اشــاره کنم. تقی امیرانی که در 2014 فیلم »ما بی شماریم« را 
درباره ی بزرگ ترین تظاهــرات ضدجنگ در بریتانیا تهیه کرده بود، امســال 
باالخره بعد از ده سال تالش و تحقیق و جست وجو توانست فیلم خودش درباره ی 
کودتای 28 مرداد را در بخش مســابقه ی فیلم های مستند برای تماشاگران به 
نمایش دربیاورد. فیلم ابتدا با خود او همراه می شــود و از زبان او می شنویم که 
چگونه روایت وقایع آن روز و اثراتش در کودکی و نوجوانی و بعدها مدام با او همراه 
بوده است. تالش های او برای پیدا کردن اسنادی درباره ی کودتا وی را به نقش 
مؤثر و مهم مأمور انگلیسی به نام نورمن داربی شر می رساند و در میانه ی روایت 
فیلم شاهد روایت او از چگونگی کودتا می شویم. فیلم آشکارا برای شرمنده کردن 
تماشاگر و سیاستمداران غربی ساخته شده و به همین دلیل نقش عوامل خارجی 
را به مراتب برجســته تر نشان داده اســت. از این منظر »کودتای 53« با کمک 
تدوین والتر مرچ، تدوینگر زبردست »اینک آخرالزمان«، »مکالمه« و برنده ی 
سه جایزه ی اســکار که بی شک نقش مهم و اساســی در شکل گیری روایت و 
محصول نهایی داشته، فیلم کاماًل موفقی است که می شد تأثیرگذاری آن را در 
جلسات نمایش فیلم برای نمایندگان رسانه ها و همچنین سه نمایش عمومی آن 
)با سالن هایی کاماًل پر( و برخورد گرم و تشویق های کلیه ی تماشاگران مشاهده 
کرد. نتیجه گیری پایانی فیلم سمت وسویی دردناک پیدا می کند، اینکه موفقیت 
کودتا در ایران، مسأله ای که دولت انگلیس، برخالف امریکا از اعتراف و پذیرش 
نقش خویش در کودتا تا به امروز ســر باز زده، عامل مؤثری برای به کارگیری 
کم  هزینه ی این نوع دخالت در امور دیگر کشورها بود و غم انگیزتر از همه اینکه 

این قضیه با شدت و حدت همچنان در حال رخ دادن است.
به گفته ی تقی امیرانی، یکی از دالیل )یا دلیل اصلی( ساخت »کودتای 53« 
در مدت ده سال موانع مالی و یافتن سرمایه بوده اســت و همین مسأله باعث 
شده تا تماشاگر در طول دو ساعت تحت بمباران بی وقفه ی اطالعات و تصاویر 
و گفت و گوهای مختلف قرار گیرد. دور از ذهن نیست اگر تقی امیرانی موقعیتی 
شبیه پاترسیو گوسمن داشت شاید شاهد فیلمی یکسره متفاوت بودیم. گوسمن 
بعد از کودتای پینوشه از 1973 شیلی را ترک کرده و بیش از 45 سال است که 
در جایی خارج از زادگاهش زندگی می کند و در حال حاضر ساکن فرانسه است. 

اگر فیلم اسکورسیزی جهان و زیستی 
مخوف را در پس تشکل های کارگری 
امریکا به تصویر کشیده، فیلم محبوب دیگر 
من از این جشنواره، »قصه ی ازدواج«، 
نـیز به طرز مهـیب و پریشان کننده ای 
در دل روایت کاماًل شخصی سازو کار 
تجارت طالق را در همین کشور به شالق 

گرفته است
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او در این مدت بارها و بارها در فیلم های مســتندش به این واقعه بازگشته و آن 
را از جنبه های گوناگون و منظرهای مختلف به تصویر کشیده. کودتای شیلی و 
سقوط آلنده برای او همچون زخمی عمیق باقی مانده و این فیلم ها گویی نه تنها 
نوعی درمان روحی این زخم، بلکه راهی برای حفظ رابطه ی او با وطنش هستند. 
او در »سلســله جبال رویا ها« همچون دو فیلم پیشینش، »دلتنگی برای نور«/ 
»نوستالژیای نور« و »دکمه ی صدفی«/ »دکمه ای از جنس مروارید« از طبیعت 
شــروع و باز آرام آرام همچون عاشــقی که در ماه و پیاله عکس رخ یار می بیند 
نگاهش را به سمت آدم های درگیر و قربانی ها و حاضران در آن رخداد بدشگون 
معطوف می کند. گوسمن این بار با کسی همراه شده که با جرأت و شجاعت خطر 
مرگ را به جان خریده، تا جایی که توانســته لحظات فراوانی را از درگیری ها و 
تظاهرات و آشوب و کودتا ثبت کند و حال در اتاقی انباشته از کاست های ویدیو به 
زندگی اش ادامه می دهد و همچنان در این روزها مشغول تصویربرداری از وقایع 
سرزمینش است. آثار گوسمن آدمی را به تعظیم وامی دارند، چون با استادی تمام 
همچون فرش هایی اند که با ظرافت تاریخ و جغرافیا، گذشــته و امروز و آینده، 
آدم های گوناگون و روایت ها، دیدگاه های شــخصی، شــعر، احساس، حقایق، 
درد های فردی و جمعی، حسرت ها و آرزو ها را در هم تنیده اند. فیلم های او مثل 
هر فیلم مهم و ماندگار دیگری چیزی از قلب وی را در خــود دارند که آن را از 

مستند های معمول و استاندارد متمایز می کند.

 یک روایت خاص از لیسبون
 همچون همیشه، در این دوره ی جشنواره نیز برخی از سینماگران به روایت 
صرف رخداد تروماتیک و تبعات آن بســنده نکردند و با زبان ســینمایی خاص 
خودشان تماشاگران را به تجربه ی حسانی محنت و شک و زجر قهرمان هایشان 
واداشتند. »ویتالینا وارال«اثر  پدرو کوســتا )یا پدرو کوشتا( پرتغالی در ادامه ی 
فیلم های او درباره ی آدم های حاشیه ای آسیب دیده از فقر و سیاست است. فیلم 
تازه ی او درباره ی زنی است که از تبعید/ مهاجرت برای کشف و به خاکسپاری 
شوهرش به لیسبون بازمی گردد. قاب های ثابت فیلم همراه با نورپردازی تاریک 
و روشــن )انگاری که در تاریکی محض در یا پنجره ای باز شــده تنها نوری به 
درون ظلمات تابیده( حرکت کند و شبح وار بازیگران و نجواهای ایشان در کنار 
خلق و زنده  کردن سینمایی چیزی از جنس غربت/جداافتادگی/ مالل/ بیزاری 
به نوعی آزمون صبوری نیز بدل می شود. باید اعتراف کنم این جنس سینما - با 
تمام احترامی که برای زبان منحصربه فرد، فرم بصری خاص که در اینجا یادآور 
کلیه ی تابلو های کاراواجیواست، دغدغه مندی سیاسی و انسانی، تعهد هنری و 
تجربه گری آن قائلم، و بی شک کارگردان آن را هنرمندی چیره دست و مسلط 
به  جزءجزء  اثرش می دانم- سینمای موردعالقه ی من نیست. در حقیقت از آن 
فیلم تنها چهره ی بازیگر آن در قاب های سایه روشن با من مانده که برای تحلیل 

ژرف آنچه دیدم حتی انرژی تماشــای مجدد آن را ندارم. معتقدم درک و تجربه و 
فهم و لذت این آثار بی نهایت دشــوار و دور از ذهن است. گویی مخاطبان این اثر 
نه فیلم دوستان حرفه ای و نه حتی منتقدان فیلم، بلکه بخش شاید نخبه یا شاید با 
سلیقه ی خاص از منتقدان یا تنها کسانی باشند که با نوعی خاص نگری به خودشان 
هویتی ویژه می بخشند و باید فاصله ی خودشان را با باقی افرادی که با چیزهای 
ساده ای سر ذوق و شــوق می آیند حفظ کنند و بماند که در کنار ویتالینا وارال هر 

فیلمی ساده می نماید.
»یک زندگی پنهان« ترنس مالیک اما در مقایسه با اثر پدرو کوستا فیلم آسان یاب  
و سرراستی اســت. مالیک که از »درخت زندگی« آرام آرام محل رخداد قصه ی 
فیلم هایش را به دنیا و روزگار فعلی منتقل کرده بود، برای این فیلم، به زمانه ی جنگ 
جهانی دوم رفته تا یکی از همان حکایات فرد در برابر سیســتم را نشانمان بدهد. 
البته مثل همیشه پس زمینه ی رخداد حوادث و دوران سلطه ی نازی ها و سربازی 
که از همکاری با ایشان ســر باز می زند با همان سبک معمول این سال هایش به 
بهانه ای بیش نمی ماند برای نمایش نوعی از وجدان و شک و ایمان و نمایش نوعی 
سرگشتگی که شخصیت های این فیلم های اخیرش را هر کدام به آن دچار شده اند. 
این بار اما برخالف »شوالیه ی جام به دست«، »ترانه به ترانه« و »درخت  زندگی« 
به دلیل خرده داستان ها/ شخصیت های کم رمق و کمرنگ ما به مدت دو ساعت 
و نیم با مقاومت و تردید کش آمده ی قهرمان فیلم و همسرش طرفیم. بر نمایش 
ایمان قهرمان فیلم مالیک و زیر  بار نرفتنش، که یادآور مســیح و مصائبش است، 
از جایی به بعد متأسفانه چیزی اضافه نمی شود و تجربه ی تماشاگر حتی به لحاظ 
بصری در سکونی تمام عیار متوقف و به از سر گذراندن تردید و ایمانی رخوت انگیز 

محدود می  ماند.

  به یادآر آن جنگ جهانی را 
جدا از فیلم مالیک، جنگ جهانی دوم و هولوکاست، به مثابه ابرشر دنیای مدرن، 
همچنان برای فیلمسازان محل عرض اندام و دیده شدن است. از یک سو رویکرد 
شوخ »جوجو خرگوشه« )تیکا وایتیتی( برای نقد پوچی تفکر نازیسم را داشتیم که 
بیشتر لحظات تماشاگرانش را در سینمای رسانه ها می خنداند و ابداً برای من یکی 
تازگی نداشت؛ آن هم وقتی نزدیک به پانزده ســال پیش فیلمی شبیه »زندگی 
زیباست« )روبرتو بنینی( بیشتر از کمدی به طنزی تلخ و سیاه شبیه بود. در نقطه ی 
مقابل »جوجو خرگوشه« و فرســنگ ها دورتر از آن، فیلم »پرنده ی رنگ شده« 
)واســالو مارهول( قرار داشت؛ فیلمی به غایت ضدانســان و آخرالزمانی به مثابه 
اثری هرزه نگارانه و چشم چران سرشــار از قساوت و پلشتی و خشونت. »پرنده ی 
رنگ شده« داستان کودکی است که دراواخر جنگ جهانی دوم مجبور به سفری 
ناخواسته می شود و منزل به منزل با انواع اقسام آسیب ها و شکنجه ها روبه رو می شود. 
شکنجه ی پسر و سوءاستفاده ی جسمی و روحی از او اما شکنجه ی تماشاگر را هم در 
پی دارد. تماشای سکانس درآوردن چشم از کاسه ی سر با قاشق یا خرد کردن بطری 
در اندام تحتانی تماشــا و تاب آوردن فیلم را به تجربه ای بیمارگون بدل می سازد. 
در این پروژه بازیگران سرشناسی همچون هاروی کایتل، استالن اسکارشگورد، 
اودو کیر و بری پپر حضور داشته اند، فیلم براســاس رمان مشهوری است به قلم 
یرژی کوشینســکی، نویســنده ای یهودی که در پنجاه وهفت سالگی خودکشی 
کرده. در جایی از فیلم یکی از شخصیت ها پرنده ی رنگ  شده ای را به آسمان پرواز 
می دهد و این پرنده مورد هجوم پرنده های دیگر قرار می گیرد. من متوجه هستم 
که کل این فیلم و رمان شرح و بسط نگاهی بدبینانه به چرایی تقدیر شوربختانه ی 
اقلیت هاست. اما پرسش من این است که مرز نمایش ژرف تبدیل آدمی به هیوال 
و برخورد هنرمندانه یا سوء استفاده گرانه از هر موضوعی در کجاست؟ در حقیقت 

چه زمانی و در کجا کارگردان به چیزی شبیه آنچه بدان نقد دارد تبدیل نمی شود؟

به گفته ی تقی امیرانی، یکی از دالیل 
ساخت »کودتای ۵۳« در مدت ده سال 
موانع مالی و یافتن سرمایه بوده است و 
همین مسأله باعث شده تا تماشاگر در 
طول دو ساعت تحت بمباران بی وقفه ی 
اطالعات و تصاویر و گفت و گوهای 

مختلف قرار گیرد
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مخدوش شده و من اساساً به نیت فیلمساز و صداقتش، اینکه واقعاً از دنیای موحش 
پیرامونش به عذاب است یا نه می خواهد در معرض دیده شدن قرار گیرد- با وجود 
تمام آن هنرمندی و دقتی که در ســاخت و فیلمبــرداری تک تک نماهای فیلم 
به کارگرفته شده- بی نهایت مشکوکم و بماند که همچون »جوجو خرگوشه« این 
بازگشت به جنگ جهانی دوم و آشــویتس و حد نهایت شر در درونش نکته و نظر 
تازه ای درباره ی آن واقعه ندارد و شاید در برون تنها جلوه ای نو داشته باشد. راستش 
پایان »پرنده ی رنگ شده« و آن تأکید بر برگشــت به »خانه« )و احتمااًل منظور 
کشوری موعود فارغ از تمام آن دیوخویی ها و انحطاط بشر برای آرامش و قرار!( مرا 

به ساخت این فیلم و مقصودش حتی مشکوک تر هم می کند.

 سینما و انواعش
در مجموع 84 فیلمی که در این دوره ی جشــنواره موفق به تماشایشان شدم 
چند شــیوه ی مواجهه با ســینما برایم جایگاه خاصی پیدا کردند. در یک دســته 
از فیلم ها همچون »فانوس دریایی« )رابرت ایگرز( می شــد جدیت فیلمســاز را 
در لحظه لحظه ی فیلم احســاس کرد. »فانوس دریایی« همچون فیلم پیشــین 
سازنده اش، »ساحره«، نشان از استعداد تازه ای در سینمای امریکا دارد. فیلمبرداری 
و نورپردازی فیلم یادآور و ملهم از آثار کالســیک تاریخ سینما از »ایوان مخوف« 
گرفته تا فیلم های اکسپرسیونیســتی سینمای آلمان اســت و تدوین و موسیقی 
و کار با صدا و همچنین ایفای نقش ویلم دافو و رابرت پتینســون )که چهره اش 
لحظاتی دانیل دی لویس »خون به پا خواهد شــد« را به خاطــر می آورد( در کنار 
کارگردانی بلندپروازانه و جســورانه در خلق فضای مالیخولیایی به شدت موفق  و 
مؤثرند. بااین حال باید اذعان کنم تماشای آن برای من به احساس وجدآوری بدل 
نشد. دلیل اول این مسأله به این برمی گشت که فهم و درک کامل زبان غریب و 
واژه های خاصی که بین بازیگران ردوبدل می شود حتی برای برخی از تماشاگران 

انگلیسی زبان نیز بدون زیرنویس امکان پذیر نیست. مهم تر از آن، در میانه های 
فیلم دیگر حس کردم فیلمساز تمامی ترفند هایش را برای فضا سازی به کار بسته 
و موقعیت های پریشــان کننده دیگر مدام در حال تکرار هستند و بُعد یا الیه ی 
خاصی بر این دو شخصیت و جهان ذهنی آنها اضافه نمی شود. به واقع به تدریج 
حس کردم مشغول تماشــای فیلمی با پایانی پیش بینی شدنی هستم وقتی دو 
شخصیت را با گذشته ای مغشوش در جایی دور افتاده تنها می گذاری و در انتها 
این اتفاق به طرز اجتناب ناپذیری رخ می دهد و تنها نکته ی جالب همان اشاره به 

اقتباس فیلم از خاطرات هرمان ملویل در عنوان بندی پایانی بود.
در کنار فیلم هایی مثل »فانوس دریایی«، که گویی ضیافتی هســتند برای 
چشــم ها و نه قلب ها، فیلم هایی نیز با تأکید هایی مشخص بر حساسیت های 
اجتماعی و سیاسی و انتقادی سازندگانشان برای من برجسته شدند که »قوش 
شب« )کلبر مندونســا فیلیو و جولیانو دورنلی(، »نیروی کار«/ »قوه ی عمل« 
)دیوید زونانا(، »با لطف پروردگار« )فرانســوا اوزون( و »خائن« )مارکو بلوکیو( 
از آن جمله اند. کارگردانان »قوش شــب« همچون چنــد فیلم دیگر حاضر در 
جشنواره دست به ترکیبی از گونه های مختلف سینمایی زده اند. در فیلم جدا از 
گونه های وسترن و وحشت و آمیختن آنها آن با حال  وهوای رازآلود و معمایی و 
البته اشارات و کنایه های سیاسی آنچه به چشــم می آید دستور زبان سینمایی 
خاص کلبر مندوسا فیلیو ست؛ همان حرکت های دوربین و زوم ها، همان خست 
در دادن اطالعات، همان نزدیکی به برخی از شخصیت ها اینجا در غرابت و خب 
تازگی اثری در دل آن گونه های اشاره شده نقش مهمی داشته اند. قصه ی فیلم 
درباره ی شکارچیان انسان در روستاهای برزیل است و خبرنگاری برزیلی به من 
گفت، جدا از وجوه استعاری فیلم، محو روستاها و ساکنانش از روی نقشه ها واقعًا 
در این کشور رخ داده اســت. قصه ی فیلم »نیروی کار« در مکزیک می گذرد و 
بااین حال حکایت کارگردان ساختمانی که خانه ی مجللی را از آن خود می کند 
و بعد بینشان اختالف می افتد در سالی که »انگل« )بونگ جوون هو( کره ای به 

      اسکارلت جوهانسون و آدام درایور در »قصه ی ازدواج«     کارگردان: نوآ بامباک       2019



بهمن 1398
50

034

طرز فاخری زبانزد همه شد، خودش نشان می دهد کارگردان ها در سرتاسر دنیا 
دارند حس و دریافت و مشاهده ی مشترکی را به مخاطبان منتقل می کنند. البته 
»نیروی کار« با وجود اینکه برای تماشاگران خبره یادآور »ویریدیانا«ی بونوئل 
و برای ما »بانو«ی مهرجویی نیز است، بیشتر از هر چیز به دلیل سکانس هایی 
که تنها از یک پالن ثابت با حرکت های محدود یا نبود حرکت دوربین تشکیل 
شده اند ساختار و پرداخت آثار میشل فرانکو -فیلمساز مکزیکی و تهیه کننده ی 

فیلم- را به خاطر می آورد.
من اما بیشتر از این دو مجموعه ی فیلم با دسته ای دیگر همراه شدم. دسته ای 
که همچون اسم هایشــان -»تا پایان زمین« و »من بدنم را از دســت دادم«، 
»باید بهشت باشــد«، »مرگ می آید و چشــمان تو را از آن خود خواهد کرد«، 
»پایان قرن«- هســتند؛ آثاری مبدع؛ خالق و پیش بینی ناپذیر، فیلم هایی رها 
از قیدوبند های دست وپاگیر که شما را به مسیرها و مقصدهایی پیش بینی نشده 
می برند. با خودم که فکر می کنم به این نتیجه می رسم که در همه ی این فیلم ها 
به نوعی عنصر سفر تار و پود اصلی درونشان را تشکیل می دهد. کیوشی کوروساوا، 
که بیشتر او را با ساخت فیلم هایی در ژانر وحشت و دلهره می شناختم، در »تا پایان 
زمین« گزارشگری جوان را برای تهیه ی مستندی تلویزیونی به ازبکستان برده 

و در طول این تجربه ی نو کارنامه ی ســینمایی اش، با ظرافت و به صورت موازی 
در مسیر  های خودشناسی و بلوغ، تردید، سرگردانی، غربت، تک افتادگی و رهایی 
حرکت می کند. دو فیلم »مرگ می آید« و »پایان قرن« از سینمای آرژانتین هم 
درباره ی عشق و فراموشی است. در فیلم اول عاشق برای مشعوقه اش قصه هایی 
می گوید تا او درد بیماری را فراموش کند، فیلم دوم اما درباره ی کســی است که 
عشق و رابطه ای را فراموش کرده و حال باید پس از ســال ها آن رابطه و مهم تر 
از همه خودش را در ســفری به یاد بیاورد. الیا سلیمان هم در »باید بهشت باشد« 
انگاری در سفر است که دستش می آید که هر جا بروی آسمان همین رنگ است. او 
که در »زمانی که می ماند« از دریچه ی چشم پدرش به چگونگی اشغال و از دست 
رفتن سرزمین فلسطین نگریسته بود حال در فیلم تازه همچون او با شگفتی شاهد 
خاموش جهان بی معنای اطراف خودش شــده. او دلخسته از فلسطین به فرانسه 
می رود و در قدم اول از چشم شــرقی تازه واردی کل پاریس را همچون سالن مد 
می بیند. اما همان جا می فهمد که فیلمنامه اش خیلی فلسطینی نیست! و درنتیجه 
ساخته شدن فیلمش در فرانسه منتفی است. در امریکا هم کسی برایش تره خرد 
نمی کند و حضورش در جلسه ی دانشجویان سینما و هم زمانی آن با مراسم هالووین 
کل جلسه را به باغ وحشی انسانی بدل می کند. ســلیمان در سکانس پایانی فیلم 
همچون یکی از شــخصیت های فیلم »مرگ می آید و...« در جایی می نشیند و با 

حسرت و امید به پایکوبی جوانان خیره می شود.
آنچه در دل و ســر او برای فلســطین و جهان و برای آن شخصیت فیلم دیگر 
درباره ی شروعی نو می گذرد، حس مشترک تماشــاگران در پایان جشنواره نیز 
هســت. اینکه پس از زحمت و سرخوردگی از تماشــای برخی از فیلم ها می شود 
با دست افشانی و سرخوشــی و انرژی و نوآوری برخی دیگر از فیلم ها همچنان به 
آینده ی این هنر امیدوار بود، سینمایی که همچنان زنده و پویاست و چشمانی که 
همچنان با شــگفتی باز خواهند ماند و زل زده به پرده از مالل یا خشونت یا نفرت 

بسته نخواهند شد. 

جدا از فیلم مالیک، جنگ جهانی دوم و 
هولوکاست، به مثابه ابرشر دنیای مدرن، 
همچنان برای فیلمسازان محل عرض 
اندام و دیده شدن است. از یک سو 
رویکرد شوخ »جوجو خرگوشه« )تیکا 
وایتیتی( برای نقد پوچی تفکر نازیسم را 
داشتیم که بیشتر لحظات تماشاگرانش را 

در سینمای رسانه ها می خنداند
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