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گزارش اختصاصی از شصت وچهارمین دوره ی جشنواره ی فیلم لندن در سال کرونا

حامد صرافی زاده

در طول چهارده دوره ی گذشته ی جشــنواره به تدریج و آرام آرام دوستان و 
آشــنایانی پیدا کرده بودم که در روزهای دیگر سال در دفعات معدودی امکان 
دیداری تصادفی یا برنامه ریزی شده  با ایشان میسر می شد. جشنواره ی فیلم لندن 
اما فرصتی بود برای همراهی و همکالمی یک ماهه با ایشان. این همکالمی 
و آشنایی موجب شده بود بعد از مدتی بده  بستانی فرهنگی و هنری بین همه ی 
ما شکل بگیرد. ما کم کم در طول این ســال ها با سلیقه ی یکدیگر آشنا شده و 
دیگر به پیشنهادهای یکدیگر اعتماد کرده بودیم. اگر احیاناً در فهرست فیلم های 
جشنواره فیلمی بدون جایزه یا توجه جشــنواره های دیگر حضور پیدا می کرد 
همین پیشنهادها و اعتماد به سلیقه ها بود که بعضًا ما را به تماشای این فیلم ها 

وامی داشت.
آنچه در ایام جشنواره بین منتقدان و سینمادوستان می گذشت تنها به خود 

فیلم ها محدود نمی شد. فیصل، منتقد عراقی، و دوست عرب دیگرش در فاصله ی 
بین نمایش فیلم ها و در صف یا به وقت ناهار، جدا از نظر درباره ی آن آثار، همواره 
تحلیل دقیق و بی غرض ومرضی از وضعیت سیاســی و فرهنگــی خاورمیانه و 
به ویژه ایران داشتند. اصاًل در همین بحث ها بود که فهمیدم اهمیت معنای اشعار 
ترانه ی پایانی »بهشت حتمًا همین است« الیا سلیمان تا چه اندازه بود و چه بد که 
کارگردان از گذاشتن ترجمه ی آنها به صورت زیرنویس خودداری کرده است. در 
همین بحث ها بود که می شد فهمید چرا برخی از فیلم ها در کشور سازندگانشان 
همچون جاهای دیگر آن قدر محبوب نیستند. اگر همین مکالمه ها مثاًل با منتقدان 
صربی و برزیلی و لهستانی شــکل نمی گرفت، بعید بود روح من یکی از گم وگور 
شدن ســازنده ی »یک فیلم صربی« و بحث پیگیری حقوقی و جنایی تشخیص 
مستند یا داستانی بودن آنچه جلو دوربین در آن فیلم رخ داده یا وجود پولشویی در 
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ساخت خبردار شــوم. با فیلم برزیلی »قوش شب« )کلبر مندونسا فیلیو و جولیانو 
دورنلی( است که از مسئله ی حذف شــدن هرچند سال یک بار دهکده ها از روی 
نقشه در برزیل خبردار می شود. دوستی از اهمیت رمان »پرنده ی رنگ شده« در 
کشورهای اروپای شرقی می گوید و  از وجوه دوست نداشتنی آندره وایدا می شنوم. 
از همه عجیب تر ارتباط برقرار کردن خانم لهستانی با فیلمی همچون »مارمولک« 

کمال تبریزی است.
به هرحال شیوع کرونا و پیامدهای فاجعه بارش همه ی اینها را از من و ما گرفت. 
امسال و این دوره دیگر نه امکان تعامل و بحث و گفت وگو و به اشتراک گذاشتن 
ایده ها ممکن بود، نه می شد واکنش مستقیم تماشــاگران و پرسش ها و نظرات 
ایشان را فهمید.  زمانی در این جشنواره می شد با کسانی همچون مونیکا بلوچی و 
بدون رودربایستی معمول-  سوزان بیر و آنا لیلی امیرپور و کارگردان های دیگر -
وارد مجادله شد یا در کنار مایک لی در صف ایستاد.  دیگر امکان نداشت رفتارهای 
غریبی را همچون بدون بلیط به سالن سینما رفتن منتقدان و خود را جای عوامل 
فیلم جا زدن یا واداشتن تماشاگر کناری به توصیف و تشریح سکانسی اروتیک، به 
بهانه ی نیاوردن عینک، را رصد کرد! بله مفهوم جشنواره شاید به همین حواشی 
و سهیم شدن در تجربه ای انســانی و فرهنگی بود. وضعیت ما در شاعرانه ترین 

شکلش گیر افتادن در زمستانی بود که قرار بود در آن تا اطالع ثانوی برفی نبارد.

کرونا آمده است با نظمی نوین
پس از برگزار نشــدن جشــنواره ی فیلم کن و به یک معنا برگزاری کم شور 
جشنواره ی فیلم ونیز، برگزارکنندگان جشنواره ی لندن هم همچون جشنواره ی 
تورنتو و نیویورک به جای لغو جشــنواره پس از بررسی فراوان همان راه میانه ی 
نمایش های آنالیــن را برگزیدند. با وجود وضعیت بحرانی پیامد های ناشــی از 
همه گیری کرونا که مقام اول تعداد درگذشــتگان را در اروپا از آن بریتانیا کرده 
بود، به نظر می رســید که نمایش تمامی فیلم های امسال به پخش های آنالین 
محدود شود اما در همان اعالم رســمی بخش ها و فیلم های جشنواره معلوم شد 
چند نمایش حضوری برای تعداد محدودی از تماشاگران هم در نظر گرفته شده 
است. شاید دقیق شدن در پس ذهن تماشاگرانی که تماشای برخی از فیلم ها را در 
سالن سینما به تماشا در فضای مجازی ترجیح داده و خطر ابتال را به جان خریده 

بودند از ایده های مهم جشنواره ی امسال باشد.
پیش از شروع جشنواره معلوم شد که امسال تنها خبرنگاران بریتانیایی و بومی 
از شانس تماشای مجانی بیشتر فیلم ها برخوردارند. برگزارکنندگان در ایمیلی، با 
عذرخواهی از گروه زیادی از خبرنگارانی که در ســال های گذشته از کشورهای 
مختلف برای پوشش جشــنواره به لندن می آمدند، این خبر را اعالم کردند و از 
ایشان خواستند برای شرکت در جشنواره ی سال آینده اقدام کنند. بااین حال من 
و احتمااًل برخی دیگر از خبرنگاران ساکن بریتانیا -با وجود اینکه برای رسانه های 
غیربومی و غیرانگلیسی زبان گزارش می نوشــتیم- با کمی اصرار موفق شدیم 
اجازه ی تماشای فیلم ها را پیدا کنیم و به اصطالح در کسوت خودی ها قرار بگیریم. 
امسال حضور در جشنواره برای خبرنگاران مجانی و آن وجه پنجاه پوندی چند سال 
گذشته بر ایشان بخشیده شده بود. مسأله ی محدودیت تعداد خبرنگاران بیشتر 
به ابعاد نرم افزاری-سخت افزاری تجربه ی نمایش آنالین برمی گشت.بااین حال 
باید اعتراف کنم تجربه ی تماشای فیلم های این دوره با وجود تدابیر و تالش برای 
کم کردن ببیندگان به شکنجه بارترین و اعصاب خردکننده ترین تجربه ی چهارده 

دوره ی گذشته تبدیل شد.
پیش از شروع جشنواره ی لندن، از دوســتانی که تجربه ی تماشای فیلم های 
جشنواره ی تورنتو را داشتند خواستم از تجربه شــان بگویند. همگی از تماشای 
بدون وقفه ی فیلم ها خبر دادند و گفتند که لینک تماشــای فیلم ها تا 48 ساعت 

در دسترس ایشان قرار داشت. اما مسؤوالن برگزار کننده ی جشنواره ی لندن 
برخالف تورنتویی ها از روی محافظه کاری یا هر چیز دیگر اجازه ی دسترسی 
برای تماشای فیلم ها را تنها تا یک ساعت پس از شروع آنها برای خبرنگاران 
ممکن ساخته بودند. این مسأله را با وجود برنامه ی فشرده ی نمایش چهار فیلم 
در روز با فاصله ی تنها نیم ساعت استراحت به خودی خود برنامه ریزی را، آن 
هم اگر خود فیلم ها بدون هیچ وقفه ای به نمایش درمی آمدند، مشکل می کرد. و 
به واقع مصیبت اعصاب خردکن اصلی از جایی شروع شد که بدون استثنا تمامی 
فیلم ها پنج یا ده دقیقه پس از نمایش متوقف می شدند و می بایست صفحه ی 

نمایش فیلم ها از نو اجرا می شد. 
این معضل باعث شد عطای تماشای چند فیلم را به لقای آنها ببخشم، چند 
فیلم را پس از یک ساعت از دست بدهم و دست آخر پس از چند ایمیل به تیم 
پشتیبانی جشنواره متوجه شوم مشکل پیچیده به شرکتی برمی گردد که اینترنت 
خانگی مرا تأمین می کند. در گفت وگو با برخی از دیگر خبرنگاران متوجه شدم 
این معضل بیشــتر از هر کســی گریبان مرا گرفته بود و نباید آن را تجربه ای 

همه گیر بدانم.
در هر صورت با کمی اصرار و توضیح و درخواست، برگزارکنندگان جشنواره 
امکان تماشای برخی فیلم هایی را که از دست داده بودم در پلتفرمی دیگر و در 

کنار تماشاگران فراهم کردند و خب همین موضوع جای خوشبختی داشت.
جشنواره ی فیلم لندن در سال های گذشته با نمایش بیش از دویست فیلم بلند 
و کوتاه داستانی در طول چهار هفته )دو هفته غیررسمی تنها برای خبرنگاران و 
دوازده روز رسمی برای خبرنگاران و تماشاگران(،  طیف متنوعی از فیلم ها را در 
معرض نمایش مخاطبان قرار می داد. جمعی از مشاوران و کارشناسان خبره در 
گونه های سینمایی در سال های گذشته سعی می کردند تا با انتخاب هایی برآمده 
از تیزبینی و سلیقه ی خودشان -آن هم در ترکیب با سیاست ها، حساسیت ها 
و خواســت های فرهنگی مد روزسیاستگذاران و مدیران جشــنواره که لزومًا 
انتخاب هایی جامع و کامل و سنجیده هم نبودند- تا اندازه ی زیادی توازنی در 

فضای فرهنگی جشنواره برقرار کنند.
انتخاب هــای این دوره ی جشــنواره اما بــه دلیل درک شــدنی وضعیت 
سخت افزاری نمایش فیلم ها و همچنین لغو جشــنواره و بازار کن، که یکی از 
منابع اصلی جشنواره ی لندن و باقی جشــنواره ها همچون لوکارنو و کارلووی 
واری است، تعداد کم فیلم های جشــنواره ی ونیز، توقف برخی از پروژه های 
سینمایی و راغب نبودن فیلمسازان به ارسال فیلم هایشان و نگه  داشتن فیلم ها 
برای جشنواره های معتبر تر در ســال آینده در عمل بی اندازه محدود شده و در 
کنار فیلم های کوتاه و سه فیلم آرشیوی و یک فیلم نیمه بلند تنها شصت فیلم 

را دربر می گرفت.
در مرور کلی اسامی فیلم ها و سازندگانشــان جدا از فیلم  »صدای انسانی« 
پدرو آلمــادوار، »یک دور دیگــه« توماس وینتربرگ، »ســرزمین آواره ها« 
ساخته ی کلویی ژائو،  برنده ی شیر طالیی ونیز که دست آخر بی هیچ توضیحی 
برای خبرنــگاران به نمایش درنیامــد -و تنها تماشــاگران عالقه مند و البته 
شجاع یا بی مباالت در سینما موفق به تماشایش شــدند- هیچ فیلم دیگری 
در فهرست باید ها و ضروریات من نبود. به واقع نسخه های باکیفیت فیلم های 
وسوسه انگیزی همچون »روزها« سای مینگ لیانگ، »سیبری« آبل فررا یا 
»اوندین« کریستین پتزولد خیلی پیش تر برای اهلش در دسترس بودند. معدود 
فیلم های کارگردان های شناخته شده ی دیگر هم سهم جشنواره های تورنتو و 
نیویورک شده بودند و از فیلم های جریان اصلی یا پرسروصدایی هم که مورد 
توجه منتقدان قرار می گرفتند و همواره برایشــان مراســم فرش قرمز برگزار 

می کردند خبری نبود.
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در برخورد اول با خالصه داستان فیلم ها احساس می کردم که برای مشاوران 
جشنواره همچون برخی از فیلمسازان این سال ها خیلی سینما و فیلم ها مسأله 
نیست و برایشان قضیه بیشتر مانند پروژه ای است که باید به سرانجام برسد. 
فیلمسازانی که نمی دانیم موضوعات دگرباشان زن و مرد، مهاجرت، روایت از 
اقلیت های مذهبی و نژادی تا چه اندازه دغدغه ی واقعی شــان است یا اصواًل 
این تنها موضوعاتی بوده که توانســته اند بودجه ای برای ساختش پیدا کنند. 
جشنواره ی لندن هم مانند جشنواره های دیگر این سال ها وظیفه ی خود می داند 
که این موضوعات را هر طور شده در برنامه اش بگنجاند. ولی باید اعتراف کنم 

پس از تماشای فیلم ها تا اندازه ای با مجموعه ای متنوع روبه رو شدم.
به هرحال امســال مشــاوران در نبود جشــنواره های دیگر کار سختی در 
پیش داشــتند. اگر آن پیش فرض ها، بایدهای فرهنگی و موضوعات معمول 
جشنواره ها در سال های اخیر را کنار می گذاشــتند و تنها سلیقه ی خودشان را 
در نظر می گرفتند، آن وقت شاید با وضعیتی مثل اکثر فهرست های برگزیده ی 
منتقدان در امسال روبه رو می شــدیم. اکثر فهرست های سال گذشته یکی دو 
جین فیلم ناشناخته را شامل می شد که انگاری تنها خودشان شاهدش بوده اند 

و آن را در گوشه ای از پلتفرم های نمایش فیلم یافته اند.

آغاز و پایان با اقلیت ها
جشنواره ی امسال با »مانگرو« شروع شــد و با »آمونیت« به پایان رسید. 
انتخاب این دو فیلم که قصه هایشان در سال های دور و دورتر می گذرد بیش از 
هر چیزی یادآور حساسیت ها، سیاست ها و تأکیدات فرهنگی برگزارکنندگان 
جشنواره در این سال های اخیر است. »آمونیت« ســاخته ی فرانسیس لی با 
بازی کیت وینسلت و سورشا رونان با قصه ی رابطه ی عاشقانه ی دو زن از دو 
طبقه ی اجتماعی-اقتصادی مختلف انگاری بازســازی فیلم موفق »پرتره ی 
بانویی در آتش« )سلین سیاما( بود، البته با ظرافت کمتر و نکته ی جدیدی برای 
مخاطبی که از آن لذت برده یا منتقدش بود نداشت. »مانگرو« به کارگردانی 
استیو مک کویین یکی از قسمت های مجموعه ای پنج قسمتی است با نام »تبر 
کوچک« که این کارگردان برای شبکه ی بی بی سی ساخته. عنوان مجموعه 
یادآور ترانه ی باب مارلی است: »اگر تو درختی بزرگی، ما تبرهای کوچکیم.« 
مجموعه از پنج فیلم بلند سینمایی مستقل تشــکیل شده که به وقایع زندگی 
مهاجران رنگین پوست هند غربی ســاکن لندن در دهه های شصت و هفتاد 
میالدی می پردازد. »مانگرو« داستان دادگاه صاحبان کافه رستورانی به همین 
نام است که پلیس های سفید پوست و نژادپرست مدام به بهانه های مختلف آنها 
را مورد آزارواذیت و ضرب وشتم قرار می دهند و از ادامه ی کارشان جلوگیری 
می کنند. فیلم استیو مک کویین در روزهای اعتراضات عمومی ناشی از کشته 
شدن جرج فلوید در امریکا ریشه های تاریخی این وضعیت درد  آور و نفرت انگیز 
–و گویی تا اطالع ثانوی جاری- را در جایی غیر از امریکا دنبال می کند. این 

انتخاب از منظر برگزارکنندگان پاسخی به جا و تأمل برانگیز بود در تعامل با حوادث 
روز؛ اگرچه در مقایســه با فیلم دادگاهی معروف این روزها، »دادگاه شیکاگو 7« 
)آرون سورکین(، چه به لحاظ فیلمنامه و گفت وگونویسی و چه به لحاظ ضرباهنگ 
و شخصیت پردازی، چندین بار ساده تر و کم مایه تر جلوه می کند. درباره ی خشونت 
افسارگسیخته و غیرقانونی پلیس انگلیس به هنگام بازداشت متهمان در سال های 
گذشته فیلم دیگری با نام »فوق خشــونت« )کین فرو( نیز به نمایش درآمد که 
از حیث دسترسی سازندگان به آرشیو فیلم های ضبط  وثبت شده اثری افشاگرانه، 
تعجب برانگیز و تکان دهنده بود. از مجموعــه ی »تبر کوچک« فیلم دیگری به 
نام »عاشقان راک« نیز در جشنواره نمایش داده شد که اخیراً در انتخاب منتقدان 

مجله ی »سایت اند ساوند« رتبه ی نخست را به دست آورد.

روز های آفتابی مهاجران و شب های جهنمی خاورمیانه
جدا از مسائل نژادپرستی و نمایش زیست اقلیت های نژادی و جنسی، موضوع 
ملتهب مهاجران و پناهنــدگان و روزگار دوزخی و  مشــقت بار گروهی از مردم 
خاورمیانه از جمله موضوع هایی است که در فیلم های امسال می توان دنبال کرد. 
فیلم های »لیمبو«، »شب« و »دویست متر« از خاورمیانه می گفتند و حضوری 
بحث برانگیز داشتند. »لیمبو« به کارگردانی بن شاروک درباره ی نوازنده ای سوری 
است که برای پناهندگی در جای دورافتاده ای در اسکاتلند گرفتار شده. بن شارک، 
که در فیلم تحسین شده ی قبلی اش »پیکادرو« نیز آدم های تک افتاده و غریب در 
مرزهای اسپانیا را به تصویر کشیده بود، اینجا هم با همان سبک و سیاق و با تأثیری 
آشکار از کارگردان هایی همچون الیا سلیمان، ژاک تاتی و آکی کوریسماکی در دل 

وضعیتی اندوهبار و تراژیک لحظاتی آمیخته به طنز را برای تماشاگر می آفریند.
رویکرد فرمالیستی جاری در »شب« نیز مسأله ای است که کاماًل خودش را به 
رخ می کشد. جان فرانکو رزی، مستندساز صاحب سبک ایتالیایی که پیش تر با فیلم 
»آتش در دریا« با موضوع مهاجران خرس طالیی برلین را برده بود، به استناد آنچه 
در ابتدای فیلم بر آن تأکید شده سه سال را در مرزهای عراق، سوریه و کردستان 
گذرانده تا گزارشگر اوضاع هولناک این حوالی باشــد. نتیجه اما مجموعه ای از 
تصاویری چشم نواز است که بیشــتر بر توانایی فیلمساز در بازسازی آنچه دیده و 
پژوهش کرده صحه می گذارند تا روایت اوضاع هولناک این مناطق. به واقع گویی 
جزءجزء فیلم -از مویه ی مادران سرگردان داغدار گرفته تا آن شکارچی که در دل 
جنگ در مرداب کار خودش را می کند، زنان پیشمرگه که موهایشان را جلو بخاری 
شانه می کنند و مادری که زیر آوار با واتســاپ به آخرین پیغام های صوتی دختر 
اسیرشده اش در دست داعش گوش می دهد، گروه تئاتری که در بیمارستان روانی 
نمایشی را اجرا می کنند و دست آخر اسبی که با نورپردازی خاص فیلمساز در وسط 
خیابانی سرگردان مانده- برای کارگردان کاالیی شیک، هوش ربا و نظرگیر است 
و اصواًل خیلی هم قصد کندوکاو و پرداختن ریشه ای به آنچه گذشته ندارد. البته 
چنین ادعایی هم ندارد و نتیجه ی کار هم بیشتر به درد همین نمایش در جشنواره و 
گالری می خورد. اینجاست که شاید فیلمی همچون »دویست متر« به کارگردانی 
امین نایفه با قصه ای درباره ی وضعیت بغرنج خانواده ای که دیوار طولکرم موجب 
دور افتادن آدم های آن -بخوانید یک سرزمین- از یکدیگر شده تصویری زنده تر 
و صادقانه تری در مقایسه با فیلم رزی ارائه می دهد. این بی شک به دلیل اشراف 

کامل سازنده به آنچه هر روز بر مردمان این سرزمین می رود اتفاق افتاده است.

پرواز در مرداب
 باید اعتراف کنم که تا پیش از امسال و تماشای »دیار سایه« از کارگردانی به نام 
بودان اسالما و آثارش از سینمای کشور چک خبر نداشتم. »دیار سایه« که با الهام 
از فاجعه کشــتار چهارده تن از اهالی روستای تاست در جنگ جهانی دوم ساخته 

پس از برگزار نشدن جشنواره ی فیلم 
کن و به یک معنا برگزاری کم شور 
جشنواره ی فیلم ونیز، برگزارکنندگان 
جشنواره ی لندن هم همچون جشنواره ی 
تورنتو و نیویورک به جای لغو جشنواره 
پس از بررسی فراوان همان راه میانه ی 

نمایش های آنالین را برگزیدند
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شده تنها به روایت این رخداد بسنده نمی کند. قصه ی فیلم بازه ای زمانی از دهه ی 
سی تا پنجاه میالدی را در دهکده ای مرزی با ساکنان یهودی، آلمانی و چک دربر 
می گیرد که در میانه ی جنگ جهانی و پس از پایان آن مدام بین اشغالگران آلمانی 
و نیروهای متفقین جابه جا می شود. در طول فیلم و در نتیجه ی این جابه جایی نقش 
و موقعیت آدم ها به صورت گریزناپذیری تغییر می کند و ما شاهد تغییر جایگاه افراد 
این جامعه از قربانیان تا قضاتی قسی القلب، از مشاهده گر تا کنش گر هستیم. از 
سوی دیگر فیلم تعقیبگر احوال آدم های همیشه بازنده از یک سو و شخصیت های 
سودجو و نان به نرخ روزخور از سوی دیگر است. فیلم به شدت تلخ و تأثیرگذار »دیار 
سایه« -که کشف من از جشنواره ی امسال بود- وادارم کرد تا برای گفت وگو با 
ســازنده اش تماس بگیرم و او هم، پس از تماس با پخش کننده ی آثار قبلی اش، 
فیلم هایش را در اختیارم گذاشت. او که ساخت دو مجموعه ی تلویزیونی را بر عهده 
دارد در فیلم های قبلی اش همچون »معلم دهکده«، »مادر یخی« و »چهار پسر« 
با تعداد کمی شخصیت سر و کار داشــت و فیلم هایش همگی در فضای معاصر 
می گذشتند و با وجود لحن تلخ، در روابط انسانی جایی برای امید و روشنی باقی 

می گذاشت. »دیار سایه« در مقایسه با آنها به مراتب سیاه تر و صریح تر است.
»نظم نوین« به کارگردانی میشــل فرانکو یکی دیگر از تجربه های متفاوت 
جشنواره بود. فضای به شدت تلخ و خفقان آور »نظم نوین« و رویکرد سازنده ی 
آن، میشل فرانکو، چندان ناآشــنا و دور از ذهن نبود. میشل فرانکو در همان آثار 
نخستش همچون »دانیل و آنا« و به خصوص در »پس از لوسیا« با نمایش قساوت 
و بددلی ویران کننده ی نوجوانان حسابی زهرش را به جان تماشاگر ریخته بود. آن 
بی رحمی عریان و توضیح ناپذیر را در فیلم قبلی اش، »دختر آوریل«، نشانمان داده 
بود. او در »نظم نوین« در پس نمایش شــورش جان به لب رسیده ها و آشوبی که 
سرزمینی را دربر می گیرد همه را -از چپ تا راست و از شورشیان تا اغنیا- در قعر 
ســیاهی می بیند. فیلم گویی به یک معنا مکمل »روما« است؛ جایی که طبقه ی 

فرودست بهای اصلی فاجعه را می پردازد و قربانی واقعی تباهی دوران است.

غریبه های آشنا
جشنواره ی امسال محل مواجهه ی مجدد با فیلمسازانی بود که بعضاً در دنیای 
غریب و نامعمول خاص خودشان آشــنا و مقتدر به نظر می رسند و تماشاگران 
پی گیر آثارشان را ابداً سرخورده نمی کنند. توماس ویتنبرگ در »یک دور دیگه« 
همان سینماگری است که او را با فیلم های همچون »جشن«، »وندی عزیز« 
و »کمون« می شناسیم. در سینمای او پیشــنهادی نامتعارف و تجربه نشدنی 
به تدریج ابعادی افراطی پیدا می کند و از دست پیشنهاددهندگان خارج می شود 
و وجوهی شوک آور به خودش می گیرد. این روند در فیلم جدیدش هم به خوبی 
مشاهده می شــود. چهار معلم تصمیم می گیرند بر اساس پیشنهاد روانشناسی 
نروژی به نام فین اسکارِدرو با خوردن حد معینی از الکل زندگی تازه ای را دنبال 
کنند. این الگو با سرخوشی و کارآیی اولیه بدون هیچ قضاوت و دخالتی از سوی 
فیلمســاز جلو می رود، اما در میانه با بحرانی ویرانگر روبه رو می شود و در فصل 
پایانی مسأله بدون نتیجه گیری و مداخله ی کامل به نفع »و زندگی ادامه دارد« 
فیصله پیدا می کند. بد نیســت به این نکته هم اشــاره کنم که امسال قضاوت 
بهترین فیلم جشنواره تنها با تماشاگران بود که آنها همین فیلم را انتخاب کردند.

سای مینگ لیانگ، کارگردان تایوانی، فیلمساز دیگری است که در دسته ی 
غریبه های آشــنا قرار می گیرد. او این بار هــم از دل روزمرگی های مالل آور 
»روز ها« با تأکید و تأملی صبورانه بر لحظه ای کلیدی، که پیش تر در آثار خود 
او شــاهدش بوده ایم، کلیت فیلم و آن لحظه ی خاص اثرش را برای ما یگانه 
و خاص می کند. او در »در سگ های ولگرد« شــخصیتش را آن قدر زیر باد و 
سرمای سوزاننده نگه می دارد تا تماشاگر کاماًل درد آن شخصیت را حس و با 
تمام وجود لمس کند، در »روزها« لحظه ی رابطه ی دو مرد را در میانه ی فیلمش 
قرار می دهد و آن را به گرانیگاه اثر تبدیل می کند.  یکی از مردها دچار گردن درد 
اســت و از دیگری چیزی جز آشــپزی نمی بینیم. دنیای بی تالطم آنها بعد از 
آشنایی گویی با حفره های عمیقی روبه رو شده که چیزی جایش را پر نمی کند.

   نمایی از فیلم »شطرنج باد«     کارگردان: محمدرضا اصالنی      ۱۳۵۵
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چند ســال پیش فیلمی متفاوت دیدم از ســینمای هند به نام »دادگاه« از 
کارگردانی به نام چایتانیا تامانه درباره ی مردی که مدام باید برای پاسخگویی 
درباره ی عقایدش در دادگاه حاضر می شــد. شــیوه ی اجرای فرمالیســتی و 
رئالیستی کارگردان، که در سینمای این سال های هند یکه به نظر می رسید، 
مرا به جست وجو درباره ی او واداشت. همان سال ها بود که منتقدی هندی در 
جشنواره گفت که او دستیار آلفونسو کوارون شده است. از آن روز منتظر فیلم 
بعدی او بودم. امسال وقتی فیلم »مرید« را دیدم -بدون اینکه نام سازنده اش 
را بدانم و تنها می دانستم جایزه ی بهترین فیلمنامه ی جشنواره ونیز را گرفته- 
حس کردم چقدر شبیه فیلم »دادگاه« است و دیدم سازنده اش همان است. فیلم 
قصه ی مرد جوان آرمانگرایی است که مشق موسیقی مقامی هندی می کند؛ 
درحالی که این موسیقی در حال زوال است. »مرید« بدون هیچ تأکید دراماتیکی 

مراحل مختلف زندگی او و بی سرانجامی تالش هایش را به تصویر می کشد. 
در انتهای این گزارش باید از چند فیلم دیگر هم نام ببرم که اگر محدودیت 
صفحات مجله نبود به دلیل ویژگی هایشان دوست داشتم چند خطی درباره ی 
آنها بنویسم. »کجیلیونر«، ساخته ی میراندا جوالی، کمدی سیاهی است که 
همچون »انگل« بونگ جون هو شروع می شــود اما در میانه به مسیر دیگری 
می  رود. دیگری »سیبری« ساخته ی آبل فراراســت که کارگردانش پیش تر 
در ســاخت فیلم عجیب »توماســو« چگونگی، چرایی و مسیر درگیری های 
روانی را نشــان داده بود. البته حضور آن فیلم در جشــنواره برای فهم و درک 
ساخته ی جدیدش واجب به نظر می رسید. »تســخیرگر« ساخته ی برندون 
کراننبرگ همچون فیلم نخســت او به شــدت روح فیلم های خوب پدرش را 
در خود دارد و دست آخر »Genus, Pan« ســاخته ی الو دیاز فلیپینی که 
فیلم هایی هشت ســاعته در کارنامه دارد اما این بار فیلمی دوســاعت ونیمه 
 ساخته است. فیلم در جشنواره ی ونیز برنده ی جایزه ی بهترین کارگردانی در 
بخش افق ها شد. الو دیاز شیر طالیی جشنواره ی ونیز را در ۲۰۱6 برای فیلم 
دویست وبیست وهشت دقیقه ای »زنی که رفت« در کارنامه دارد، با این وجود 

من هنوز نتوانسته ام به اهمیت این کارگردان پی ببرم.

ایرانی ها در لندن
سهم سینمای ایران و ســینماگران ایرانی در این دوره ی جشنواره با حضور 
فیلم های »شطرنج باد« )محمدرضا اصالنی( در بخش آرشیو، »خط فرضی« 
)فرنوش صمدی( در بخش بحث وجدل، »آشو« )جعفر نجفی( و »شاهد« )علی 
عسگری( و »یک اسب بیشــتر از یک آدم خون دارد« ) ابوالفضل طالونی( در 

بخش فیلم های کوتاه جالب توجه بود.
بخش آرشیو جشنواره در سال های گذشته همواره محل نمایش نسخه های 
مرمت شــده از آثار مهم تاریخی ســینمای دنیا بوده است. امســال به دلیل 
محدودیت هایی که پیش تر توضیح دادم، تنها سه فیلم در این بخش به نمایش 

درآمد. حضور فیلمــی از ایران  و کارگردانی که منتقدان خارجی شــاید هیچ گاه 
اسمش را نشنیده بودند ابتدا عجیب به نظر می آمد. این تردید اولیه درباره ی فیلم اما 
با تحسین و شگفتی بعدی همراه شد؛ شگفتی و تحسینی که بدون شک گزارش ها 
و یادداشت های منتشرشده در روزنامه ی »گاردین« و مجله ی »سایت اند ساوند« 
تا اندازه ی زیادی در آن  نقش داشت. گزارش روزنامه ی »گاردین« درباره تولد 
دوباره ی این فیلم با عنوان »تماشاگران تابه حال چیزی شبیه این را ندیده اند« به 
قلم جان هریس دانینگ با پرداختن به صحبت های کارگردان و دخترش -گیتا 
اصالنی- به این اشاره کرده بود که »شطرنج باد« در ایران تنها دو بار به نمایش 
درآمده که یک بار آن در سالنی خالی بوده است و در نوبت دیگر نمایش، منتقدان 
هجمه ی وسیعی در نقد آن داشته اند. در ادامه ی گزارش، نویسنده به صورت گذرا 
نکاتی همچون نقد نظام ســلطنتی، حضور برجسته ی زنان در نقش های اصلی، 
اتهام تقلید از سینمای اروپا را دلیل توقیف و مهجور ماندن »شطرنج باد« می داند. 
گزارش در ادامه به چگونگی یافتن فیلم در یک سمساری و انتقال فیلم به خارج از 
ایران برای بازیابی و نمایش در جشنواره ی بولونیا می پردازد. نویسنده »شطرنج 
باد« را همچون حکایتی گوتیک می داند که حضور متزلــزل زنان در جامعه ای 
مردساالر را به تصویر می کشد. صحنه های فیلم برای نویسنده همچنین ریشه 
در مینیاتور ایرانی دارد، در عین اینکه رد  پای ادگار آلن پو، ویسکونتی، پازولینی، 
برسون )مثاًل با حضور دست ها در پر کردن تفنگ یا غذا دادن( به وضوح در فیلم 
مشاهده می شوند. نویســنده پس از نگاه ستایشگرانه به طراحی صدا و موسیقی 
شــیدا قراچه داغی باز به صحبت های کارگردان برمی گردد که خرسند است این 
فیلم باالخره بعد از ســال ها بیرون از جریان سینمای عامه پسند دیده شده.فلیپ 
کان کنون، نویسنده ی مجله ی »سایت اند ساوند«، نیز در مطلبی که به فیلم های 
جشنواره ی بولونیا پرداخته در بخشــی مختص به »شطرنج باد« حکایت ترمیم 
این فیلم را اتفاق امســال و این موضوع را چیزی ورای بازیابی و ترمیم دانسته و 
آن را با واژه یRevelation  ] مکاشفه/ هویداسازی و هوشیار کردن[ تعریف و 
توصیف کرده است. او نیز با برجسته کردن نقش قرچه داغی و هوشنگ بهارلو در 
مقام آهنگساز و مدیر فیلمبرداری سبک و حال وهوای فیلم را یادآور »فریادها و 
نجواها« اثر برگمان و »آوای هند« مارگارت دوراس می داند. رابین بیکر، یکی از 
مشاوران و برنامه ریزان برجسته ی مؤسسه ی فیلم بریتانیا و جشنواره ی فیلم لندن، 
نیز در یادداشت و توضیحاتی که برای معرفی فیلم نوشته می گوید: »فیلم نگاه ما 
و تماشاگران را به سینمای ایران تغییر خواهد داد« و به واقع همان مسأله ی چشم 
و گوش باز کردن مخاطبان را به مدد ترمیم این اثر در تحسینش منعکس می کند.

فکر می کنم  نظرگیری و جلــوه ی بیرونی »شــطرنج باد« در این روز ها برای 
مخاطبان خارجی فیلم به قدری بوده که روی پرســش ها و ابهام های مربوط به  
فیلم سایه انداخته است. برای مثال بعید می دانم منتقدان فرنگی به توضیح درست 
و قانع کننده ای از توطئه و نقش هر کدام از افراد در شکل گیری داستان رسیده باشند 
یا از ارجاعات فرهنگی فیلم مثل  آیه ی قرآن در ابتدای فیلم سر دربیاورند. به هر 
صورت ابعاد جاه طلبانه ی فیلم محمدرضا اصالنی نسبت به زمانه خودش، چه در 

مقام ایده و روایت و چه در اجرا،  بدون تردید وجدآور و تحسین برانگیز است. 

نظرگیری و جلوه ی بیرونی »شطرنج باد« 
در این روز ها برای مخاطبان خارجی 
فیلم به قدری بوده که روی پرسش ها و 
ابهام های مربوط به  فیلم سایه انداخته 
است. برای مثال بعید می دانم منتقدان 
فرنگی به توضیح درست و قانع کننده ای 
از توطئه و نقش هر کدام از افراد در 

شکل گیری آن رسیده باشند


