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ديزني رسما تاييد كرد 

جي. جي. آبرامز كارگردان 
»جنگ هاي ستاره يي ۷« شد

خبرآنالين| شركت والت ديزني در بيانيه يي رسمي 
اخبار منتشر شده درباره انتخاب كارگردان فيلم جديد 

»جنگ هاي ستاره يي« را تاييد كرد. 
خبر انتخاب جي. جي. آبرامز به عنوان كارگردان 
»جنگ هاي ستاره يي: اپيزود 7« نخستين بار روز پنجشنبه 
بازتاب  و  شد  منتشر   TheWrap وب سايت  در 
گسترده يي در رسانه ها داشت.  ديزني كه چند ماه پيش 
شركت لوكاس فيلم را خريداري كرد، جمعه غروب 
)شنبه صبح به وقت ايران( در بيانيه يي رسما اين خبر را 
تاييد كرد. ديزني گفت: »جي. جي. آبرامز »جنگ هاي 
ستاره يي: اپيزود 7« را كه نخستين فيلم سري جديد 
»جنگ هاي ستاره يي« توليد لوكاس فيلم تحت مديريت 
كاتلين كندي است، كارگرداني مي كند. مايكل آرنت 
فيلمنامه نويس برنده اسكار فيلمنامه را مي نويسد.« پس از 
خريد لوكاس فيلم توسط ديزني، طرفداران »جنگ هاي 
ستاره يي« كه يكي از موفق ترين مجموعه هاي سينمايي 
دنياست، منتظر بودند ببينند چه كسي روي صندلي 
مجموعه  اين  فيلم سري جديد  نخستين  كارگرداني 
مي نشيند.  آبرامز كه نخستين فيلم مجموعه از نو آغاز 
شده »سفر ستاره يي« را هم كارگرداني كرده، پيش از اين 
پيشنهاد ساخت »جنگ هاي ستاره يي: اپيزود7« را رد 
كرده بود. كندي كه نوامبر پيش رياست لوكاس فيلم را 
بر عهده گرفت، گفت: »خيلي هيجان انگيز است كه جي. 
جي. آبرامز هدايت فيلم جديد »جنگ هاي ستاره يي« را 
بر عهده دارد. او بهترين كارگردان براي ساخت اين فيلم 
است.«جرج لوكاس، خالق مجموعه سينمايي »جنگ هاي 
ستاره يي« و موسس لوكاس فيلم كه در مقام مشاور هنري 
با اين پروژه همكاري دارد، گفت: »من هميشه تحت 
تاثير جي. جي. آبرامز در مقام يك فيلمساز و قصه گو 
فيلم  كارگرداني  براي  ايده آل  انتخاب  يك  او  بوده ام. 
جديد »جنگ هاي ستاره يي« است. ميراث اين مجموعه 

نمي توانست در دست كارگرداني بهتر از او قرار بگيرد.«
 خود آبرامز هم گفت: »اينكه بخشي از فصل بعدي 
مجموعه »جنگ هاي ستاره يي« باشم همين طور همكاري 
با كاتلين كندي و يك گروه فوق العاده، يك افتخار كامل 
است. االن خيلي بيشتر از دوران كودكي قدردان جرج 
همكاري  سابقه  كه  كاسدان  هستم.«الرنس  لوكاس 
طوالني با لوكاس فيلم را دارد و به عنوان فيلمنامه نويس 
با سه فيلم اين مجموعه همكاري كرده، يكي از مشاوران 
»جنگ هاي ستاره يي: اپيزود 7« است.  سري فيلم هاي 
»جنگ هاي ستاره يي« از سال 1977 با فيلمي به همين نام به 
كارگرداني لوكاس با حضور بازيگراني مانند مارك هميل، 
هريسن فورد و الك گينس آغاز و خيلي زود يك پديده 
فرهنگي شد. »جنگ هاي ستاره يي« دو دنباله »امپراتوري 
ضربه مي زند« )اروين كرشنر، 1980( و »بازگشت جداي« 
)ريچارد ماركواند، 1983( را به همراه داشت. لوكاس 
بيش از دو دهه پس از نمايش نخستين فيلم »جنگ هاي 
ستاره يي« توليد دومين سه گانه خود را آغاز كرد كه داستان 
آن پيش از حوادث سه گانه اول روي مي دهد. »جنگ هاي 
ستاره يي: اپيزود اول- تهديد شبح« به عنوان نخستين فيلم 
سه گانه جديد سال 1999 پخش شد و »حمله كلون ها« و 
»انتقام سيت« سال هاي 2002 و 2005 به نمايش درآمدند. 
فروش شش فيلم »جنگ هاي ستاره يي« بيش از چهار 
ميليارد دالر بوده است. آبرامز سال آينده با فيلم »درون 
تاريكي« به سينما مي آيد. »درون تاريكي« دوازدهمين 
قسمت مجموعه فيلم هاي پرطرفدار »سفر ستاره يي« و 
دنباله يي بر »سفر ستاره يي« توليد سال 2009 است. آبرامز 
همچنين كارگردان فيلم  »ماموريت: غيرممكن 3« است و 

يكي از خالقان سريال »الست« هم بود. 

»كاميل به عقب برمي گردد« 
پيشتاز نامزدهاي جوايز سزار شد 

بخت  بخش   13 در  لووسكي  نومي  فيلم  سينما| 
دريافت جوايز سي و هشتمين دوره جوايز سزار را دارد. 
به گزارش خبرآنالين، آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي 
به رياست آلن ترزيان، روز جمعه در مراسمي در پاريس 
اسامي نامزدهاي اين دوره جوايز سزار را اعالم كرد كه از 
آن به عنوان اسكار سينماي فرانسه ياد مي شود. »كاميل به 
عقب برمي گردد« به كارگرداني نومي لووسكي در كمال 
شگفتي در 13 بخش نامزد دريافت جوايز است. اين در 
حالي است كه خبرنگاران فرانسوي انتظار داشتند »عشق« 
ساخته ميشائل هانكه،  پيشتاز نامزدهاي جوايز سزار 2013 
شود.  »كاميل به عقب برمي گردد« در بخش هايي چون 
بهترين فيلم، كارگردان، بازيگر مرد )لووسكي(، بازيگر 
مرد مكمل )سمير گسمي(، بازيگر زن مكمل )جوديت 
شمال(، بازيگر زن تازه كار )جوليا فوره و اينديا هير( و 
فيلمنامه غيراقتباسي نامزد جايزه سزار است.  اين فيلم 
نخستين بار ماه مه در بخش دو هفته كارگردانان جشنواره 
كن به نمايش درآمد و با استقبال منتقدان روبه رو شد. 
»كاميل به عقب برمي گردد« اخيرا در جوايز لومي ير كه 
از آن به عنوان گلدن گلوب سينماي فرانسه ياد مي شود، 
جايزه لومي ير ويژه را برد و شمال، فوره و هير هم به طور 
مشترك جايزه بهترين بازيگر زن آينده دار را دريافت 
كردند.  اين فيلم داستان زني ميانسال است كه به شكلي 
اسرارآميز به گذشته و دوران مدرسه بازمي گردد. داستان 
فيلم يادآور »پگي سو ازدواج كرد« فرانسيس فورد كوپوال 
است.  »كاميل به عقب برمي گردد« در فرانسه 5/7 ميليون 
يورو )7/6 ميليون دالر( فروخته و به بيش از 15 كشور 
هم فروخته شده است. »عشق« هانكه كه نامزد پنج 
جايزه اسكار و سه جايزه بفتا است و »بدرود ملكه من« به 
كارگرداني بونوا ژاكو هر دو در 10 بخش براي دريافت 
جوايز سزار رقابت مي كنند. »عشق« كه فيلم محبوب 
منتقدان در فصل جوايز سينمايي بود، در بخش هايي چون 
بهترين فيلم، كارگردان، بازيگر زن )امانوئل ريوا(، بازيگر 
مرد )ژان-لويي ترنتينيان( و بازيگر زن مكمل )ايزابل 
هوپر( بخت دريافت جايزه سزار را دارد. »عشق« مي تواند 
همان مسيري را برود كه پارسال »هنرمند«،  ساخته ميشل 
هازاناويسيوس در جوايز سزار رفت. آن فيلم پيشتاز 
نامزدهاي جوايز سزار نشد، اما در نهايت با دريافت شش 

جايزه پيروز اصلي اين جوايز لقب گرفت. 
»عشق« درامي دردناك و سازش ناپذير از يك زن و 
شوهر سالخورده پاريسي است كه با بيماري و مرگ دست 
و پنجه نرم مي كنند.  اين فيلم در جشنواره فيلم كن جايزه 
نخل طاليي را برد و اخيرا در جوايز گلدن گلوب برنده 
جايزه بهترين فيلم خارجي  زبان شد. »عشق« همچنين در 
جوايز لومي ير جايزه بهترين فيلم را برد.  هانكه پيش از اين 
براي درام »پنهان« )2005( و »روبان سفيد« )2009( نامزد 

جايزه سزار شده بود.

سينمايجهان
كارگردان »آرزوي مرگ« 

درگذشت
دليل  به  از همه  بيش  كه  وينر  مايكل  سينما| 
مجموعه سينمايي »آرزوي مرگ« با بازي چارلز 
برانسن شهرت داشت، از دنيا رفت. به گزارش 
خبرآنالين، اين كارگردان بريتانيايي روز دوشنبه 
در منزل خود در كنسينگتن در لندن درگذشت. 
او 77 ساله بود. مايكل وينر تابستان پيش اعالم 
كرد پزشكان به او گفته اند به دليل مشكالت قلبي 
و كبدي نهايتا تا 18 ماه ديگر زنده مي ماند.  وينر 
كه تهيه كننده، فيلمنامه نويس و تدوينگر بسياري 
از فيلم هاي خودش نيز بود، بيش از همه براي 
»آرزوي  جنجالي  و  جنايي  تريلر  كارگرداني 
در  فيلم  اين  اول  دنباله  دو  مرگ« در 1974 و 
1982 و 1985 شهرت دارد. او سال 2012 در 
مصاحبه يي گفت: »وقتي بميرم، همه مي نويسند 
البته  درگذشت.«  مرگ«  »آرزوي  »كارگردان 
براي من مهم نيست. »آرزوي مرگ« يك فيلم 
تاريخ ساز بود.«چارلز برانسن در »آرزوي مرگ« 
نقش يك آرشيتكت نيويوركي را بازي مي كند 
بي سر  آدم  گروهي  توسط  همسرش  وقتي  كه 
انتقام گرفتن  براي  پا كشته مي شود، شخصا  و 
مجموعه  در  وينر  مي شود.  عمل  وارد  آنها  از 
برانسن  با  ديگر  بار  مرگ«  »آرزوي  سينمايي 
همكاري كرد. آنها پيش از اين فيلم در فيلم هاي 
»سرزمين چاتو« و »مكانيك« )هر دو در 1972( 
كرده  همكاري   )1973( سنگدل«  »آدمكش  و 
بودند. اين فيلمساز پركار 30 فيلم از 33 فيلم خود 
را در دهه هاي 1960، 1970 و 1980 ساخت و 
با بازيگران افسانه يي چون برت لنكستر، اورسن 
براندو،  ولز، جيمز كابرن، سوفيا لورن، مارلون 
اوا گاردنر، رابرت ميچم، جيمز استيوارت و آلن 
دلون همكاري كرد. وينر 30 اكتبر 1935 در لندن 
لهستاني  مادرش  و  پدرش روسي  آمد.  دنيا  به 
بودند. او كار خود را از تلويزيون شروع كرد و 
در 1960 نخستين فيلم بلند سينمايي خود »براي 
فيلم  اين  كرد.  كارگرداني  كن«  شليك  كشتن 
درباره يك گزارش حرفه نمايش است كه درگير 
توطئه يي سياسي مي شود. وينر در 1964 با اليور 
ريد در فيلم »سيستم« كار كرد. او بعدها در پنج 
بروكس«  »هانيبال  كمدي  جمله  از  ديگر  فيلم 
)1969( با اين بازيگر همكاري كرد. او با »هانيبال 
گرفت.  قرار  هاليوود  توجه  مورد  بروكس« 
 ،)1971( »شب روها«   ،)1971( قانون«  »مرد 
از   )1977( »نگهبان«  و   )1973( »اسكورپيو« 
ديگر فيلم هاي مطرح وينر هستند. آخرين فيلم او 
كمدي جنايي »نيش آخر« سال 1998 ساخته شد. 
وينر كه مردي شكمباره و قصه گو بود، بعدها در 
بريتانيا بيشتر به خاطر ستون ثابت خود با موضوع 
رستوران ها در ساندي تايمز شهرت داشت كه 
اين همكاري تا دوم دسامبر ادامه پيدا كرد. او 

چهره ثابت برنامه هاي تلويزيوني هم بود. 

 جنجال همكاري هاي هاليوود
 و پنتاگون با فيلم كاترين بيگلو

انتقادات  برابر  در  پنتاگون  چند  هر  فارس| 
به  كمكي  هيچ  مي گويد،  جمهوريخواهان 
»كاترين بيگلو« نكرده است اما اعتراف كرده كه 
از دهه 20 قرن پيش با هاليوود همكاري مي كند. 
طرح بحث حمايت دولت باراك اوباما از فيلم 
»سي دقيقه پس از نيمه شب« كه از قتل اسامه 
مي گويد،  سخن  امريكا  ارتش  توسط  بن الدن 
بار ديگر جدل تاريخي درباره روابط پنتاگون و 
هاليوود را كه مبلغ ارتش امريكا باشد پيش كشيده 

است. 
امريكا  دفاع  وزارت  گزارش،  اين  بنابر 
اتهامات  بيگلو«  »كارتين  فيلم  درباره  البته 
سري  اطالعات  ارائه  بر  مبني  جمهوريخواهان 
به اين كارگردان زن امريكايي را رد كرده است. 
فيل استراپ، رييس گروه ويژه همكاري سينما و 
پنتاگون در اين باره تاكيد كرده است: فيلم »سي 
دقيقه پس از نيمه شب« هيچ حمايتي از سوي 
وزارت دفاع نگرفته است و تنها يك ديدار 45 
دقيقه يي بين كارگردان و نويسنده فيلم با »مايكل 
ويكرز« مسوول ماموريت هاي ويژه پنتاگون براي 
گزارش  بنابراين  است.  داشته  عمومي  معرفي 
هاليوود در دهه هاي گذشته و به ويژه در دهه 80 
قرن 20 فيلم هايي توليد كرد كه به تمجيد ارتش 
اين  منتقدان  از  بسياري  كه  پرداخت  امريكايي 
اقدام هاليوود را تالش براي تصحيح چهره نظامي 

امريكا پس از شكست در جنگ ويتنام مي دانند. 
 فيل استراپ در اين زمينه مي گويد: فيلم ها 
و سريال هاي بسياري ساالنه با حمايت پنتاگون 
ساخته مي شود كه بيشتر از فيلم »كاترين بيگلو« 
با آن همكاري مي شود و اين مساله محرمانه يا 
بودجه  اينكه  براي  برخي  كه  نيست  جديدي 
فيلم شان كه در آن نظامي ها هستند را كم كنند و 
كمي اعتبار به آن ببخشند، به وزارت دفاع رجوع 
كنند. وي مي افزايد: اين مساله از دهه 20 قرن 
پيش بوده و مهم ترين فيلم ها در اين زمينه فيلم 
»وينگز« است كه جايزه اسكار نيز گرفت. البته 
بيشتر مراجعه به وزارت دفاع امريكا عالوه بر 
اعتباربخشي به فيلم، به دست آورن اجازه ورود 
به مراكز نظامي، استفاده از تانك ها، جنگنده ها 
و ناوها در فيلم هاست. البته هر چيزي هزينه يي 
دارد كه برخي را مجبور به اجاره كردن اين گونه 
براي  پنتاگون  شرط  چراكه  مي كند  تجهيزات 
همكاري با اين فيلم ها اطالع كامل از سناريوست 
كه بسياري آن را نوعي نظارت بر سينما مي دانند. 

  اما »وينس اوجيلوي« معاون »فيل استراپ« 
هيچ  حرف ها  اين  براي  مي گويد:  باره  اين  در 
سندي ندارند به ويژه آنچه كه »ديويد روب« در 
تنها  ما  است؛  آورده  هاليوود«  »اوپريشن  كتاب 
مي خواهيم بازيگران نقش نظامي ها را همان گونه 

كه ]بايد[ و ما از آنها مي خواهيم انجام دهند. 
در كتاب »اوپريشن هاليوود« اليور استون كه 
پنتاگون همكاري با او را در فيلمي چون »متولد 
چهارم جوالي« رد كرده است، مي گويد: از ما 
سوءاستفاده كردند، چراكه آنها مي خواهند كه نظر 
آنها را اجرايي كنيم و اكثر فيلم ها درباره ارتش 

تنها اعالميه هاي سربازگيري است. 

هست.  گشتاپو  دوران  از  قديمي  داستان  يك 
مردان  از  يكي  مي آورند.  بازجويي  براي  را  زنداني 
سياه پوش همان جمله هميشگي را مي گويد؛ »راه هاي 
زيادي هست كه تو را به حرف بياوريم.« ممكن است 
جمله را با فرياد ادا كند يا زمزمه كند، بنا به سبك 
انتخاب ها متفاوت است. اما به هر شكلي كه باشد، 
صورت زنداني روشن مي شود- مي خواهد اعتراف 
كند. قبل از اينكه گشتاپو فرصت كند يك تايپيست 
براي ثبت اعترافات بياورد، زنداني شروع مي كند به 
بي وقفه  مي زند،  حرف  مي زند،  حرف  زدن.  حرف 
حرف مي زند. مثل برف هاي آب شده كه از كو ه هاي 
سيرا جاري مي شود، سرريز مي كند. بي وقفه حرف 
مي زند. در آخر يك گشتاپو به او شليك مي كند تا 
دهانش را ببندد. خونش روي ديوار پاشيده. يكي از 
افراد گشتاپو كه هنوز هفت تير به دست دارد مي گويد 
مردان  از  ديگر  يكي  نداشت.«  گفتن  براي   »چيزي 
سياه پوش مي گويد »اين سايه قرمز رنگ را دوست 

دارم.«
خون در فيلم جانگوي تارانتينو مثل حرف زدن 
همان زنداني است. مي جهد و مي چرخد و به همه جا 
مي پاشد. حركات  باله وار دارد، انگار جكسون پوالك 
است روي دور تند. برده هاي فيلم جانگو با اينكه 
وضعيت غذايي و جسماني اسفناكي دارند، وقتي تكه 
پاره مي شوند خون شان عجيب خوش رنگ و زنده 
است. معلوم است كپسول هايي كه تارانتينو در فيلم 
استفاده كرده دو برابر بزرگ تر و دو برابر قوي ترند. 
فيلم هست كه  انتهاي  بزرگي در  تيراندازي  صحنه 
تقريبا تمام ديوارهاي عمارت جنوبي را خون تزيين 
مي كند و يك صحنه پر زرق و برق هم هست كه در 
آن به يك سواركار شليك مي شود و خونش كه به 
جايي  »در  مزرعه يي  گل هاي  رنگ  مي پاشد  اطراف 
)يا  ارجاعي  تغيير مي دهد. يك  را كال  تگزاس«  در 
اداي ديني( هم به صحنه آخر تيراندازي فيلم راننده 
تاكسي هم هست كه از باال به تمامي جسدهايي كه 
از  بيشتر  كوئينتين  اما  مي شود.  شليك  افتاده  بيرون 
اسكورسيزي جسد روي دستش دارد. مارتين مجبور 
بود براي مقبول افتادن، رنگ خون را ماليم تر كند اما 
تارانتينو انگار با يك گالون رنگ قرمز آتشين رفته سر 
فيلمبرداري كه رنگ خون را پررنگ كند و جز اينكه 
نمي تواند بي وقفه حرف نزند، هيچ چيزي براي گفتن 

ندارند. 
شنيده ايد كه جانگوي رها از بند اداي ديني است به 

وسترن هاي اسپاگتي در مكتب سرجيولئونه يا سرجيو 
كورباچي. )اين آخري در واقع جانگوي اصلي را در 
سال 1966 با فرانكو نرو ساخت كه در اين نسخه 
2012 هم نقش كوتاهي دارد(. اما اين چيزي است 
تارانتينو هم هر حرفي مي زند،  و  تارانتينو گفته  كه 
نياز مزمني به اين دارد كه راجع به موضوع فيلم مدام 
حرف بزند. او با حرف زدن نشئه مي شود، به جوش 
و خروش مي افتد. مي تواند هر فيلمي را كه مي سازد 
از زمان عادي طوالني تر كند چون شخصيت هايش 

نمي توانند پرحرفي نكنند. 
مورد  خيلي  بگيريد،  نظر  در  را  والتز  كريستوفر 
جالبي است. والتز اتريشي، 56 ساله است و در بيش از 
صد فيلم بازي كرده است. طي دهه ها در كنار بازي در 
سينما هم روي صحنه رفته و در تلويزيون بوده، و كم 
و بيش هيچ كس متوجهش نشده. تا وقتي كه تارانتينو 
او را براي نقش كلنل هانس الندا در فيلم حرامزاده هاي 

خون  مثل  ناگهان  جذابيتش  كرد.  انتخاب  لعنتي 
بيرون پاشيد. الندا يك گونه نادر و كمياب از الگوي 
گشتاپويي است: او با حرف زدنش آدم را شكنجه 
مي كند. والتز آرامشي شيطاني دارد: مثل حذف سيدني 
گرين استريت با پيتر لوره و آنقدر هم گيرا و جذاب 
بود كه والتز اسكار نقش مكمل را براي آن برد. در 
چند فيلم ديگر هم مثل آب مثل فيل و كشتار هم بازي 
كرد اما نه شنيده شد و نه ديده شد. مردي كه صحنه 
بريدن گوش را در سگ هاي زباله داني نوشته به خوبي 
مي داند كه چطور با حرف زدن آدم را شكنجه كند. 
تارانتينو گفته اگر به خاطر والتز نبود حرامزاده هاي 
لعنتي را نمي ساخت. اين بازيگر به نظر مي آيد تماما به 

مولفش وابسته است. 
در جانگو، والتز نقش دكتر كينگ شولتز را بازي 

بي دندان  غرب  در  سيار  دندانپزشك  يك  مي كند، 
اينكه  دوران قديم كه از شغلش براي مخفي كردن 
يك شكارچي جايزه گير است استفاده مي كند. لباس 
پوشيدنش بيشتر شبيه يك دكتر واتسون آلماني است. 
او يك دزد مسلح مهلك و يك طرفدار لغو بردگي 
ثابت قدم و نوعدوست است. او آدم بدها را شكار 
مي كند، زنده يا مرده. لب فلسفه ضد برده داريش هم 
در اين است كه تا جايي كه مي تواند برده داران را قتل 
عام كند. او سياست براندازي مخصوص به خودش را 
دارد اما كويينتين دوست دارد اين دكتر را ستايش كند. 
والتز و تارانتينو رابطه عميقي با هم دارند كه تماما در 
حرف زدن متبلور مي شود. كسپر گاتمن در... ... ... ... 
... مي گويد »آه قربان، من از مردي خوشم مي آيد كه 

دوست دارد حرف بزند.«
يك فرضيه جالب هم مي تواند باشد: سياستمداران 
جبهه راست كه نمي توانند از حرف زدن دست بردارند 

كلينتون(.   – مثال  داشتيم  آنها  از  زيادي  )نمونه هاي 
شولتز جانگو را استخدام مي كند، يك برده زخمي 
)جيمي فاكس( . چون او مي تواند سه تا از آدم بدهايي 
كه دكتر براي جايزه به دنبال شان مي شود شناسايي 
كه  است  اين  زندگيش  در  جانگو  هدف  اما  كند. 
همسرش را آزاد كند كه برده كالوين كندي )لئوناردو 
بين  توازن مكزيكي غريبي است  دي كاپريو( است. 
اين دو، حراف و جانگوي خاموش و كم حرف. فيلم 
مضحك و كشدار و به شكل تهوع آوري خونين است. 
اوج  فيلم  معتقدند  كه  بالغي هم هستند  منتقدان  اما 

سرگرمي است. 
خب بيراه هم نمي گويند. گفت وگوهاي رودرروي 
را  مي توانيد چشمان تان  كه  فيلم هست  در  مفصلي 
ببنديد و با ريتم حرف زدن هايشان سر تكان دهيد. بعد 

از همه اينها به عنوان يك جايزه، نزديكي هاي پايان 
فيلم ساموئل ال جكسون به عنوان يك سرايدار پير 
سياه وارد مي شود. اينجاست كه انعكاس عجيب و 
شگفت صداي جكسون را مي شنويد- ياگو و اتللو 
با هم است. ناگفته نماند كه جكسون مي تواند هر دو 
نقش را در نمايشنامه بازي كند. در صداي جكسون 
فيكشن  پالپ  تند  انتقادي  مونولوگ هاي  همان 
)داستان هاي عامه پسند( را مي توان شنيد. فيلمي كه 
در آن تارانتينو چشم اندازي از شيوه اديبانه و سبك 
سرانه و كهنه ژانري مرده ارائه كرد و يك شعر نوي 
افسارگسيخته از آن ساخت. درست مثل اين بود كه 
چارلي پاركر دارد يكي از آن آوازهاي جاافتاده را زير و 
رو مي كند با اين تفاوت كه تارانتينو سفيد بود حتي اگر 

سفيديش نقاشي شده باشد. 
و چيزي  است  دقيقه  بند 165  از  رها  جانگوي 
بيش از حرافي و انبوهي جسد در آن اتفاق نمي افتد. 
فيلمنامه اين شاخه و آن شاخه مي پرد و از ساختار 
پالپ  در  نيست.  خبري  هم  فيكشن  پالپ  هنري 
ژانر  سراغ  تارانتينو  كه  بپذيريد  مي توانيد  فيكشن 
عميقا  فيلم  آن  داده.  نجات  را  آن  و  رفته  جنايي 
جالب توجه و چشمگير باقي مانده است. تارانتينو 
با جانگوي رها از بند سراغ يك ژانر ديگر رفته، اما 
اين ژانر را  ديگر توان آن را ندارد كه هوشمندانه 
متحول كند. به نظر مي رسد كال شخصيت هاي زن 
فيلم را رها كرده است. عروس دزديده شده در اين 
فيلم اصال به زحمت هايي كه برايش كشيده مي شود، 

نمي ارزد. 
اسپايك لي با گفتن اينكه اين فيلم توهين به دوران 
برده داري است و او اين فيلم را نخواهد ديد، توجه 
بسياري را به خود جلب كرد. خب من فيلم را ديدم و 

حق با اسپايك است. 
ناداني  كه  آنقدر  من  نظر  به  اينكه  وجود  با 
در  نيست.  آميز  توهين  دارد،  سبك سرانه يي 
حرامزاده هاي لعنتي هم همين بود. نازي ها و يهودي ها 
رنگ و لعاب و فضاي كامال بي ربطي داشتند با آنچه به 
واقع در جنگ و هولوكاست رخ داده بود. عاقالنه تر 
و  خون  خشونت،  ژانرهاي  تارانتينو  كه  است  اين 
خونريزي و هر چيز كه نيازمند تجربيات بزرگسالي 
است را رها كند. او استعداد غريبي دارد كه بايد تا پايان 
عمرش در كمدي هاي خل و چلي محبوس شود. اگر 
به حرف من شك داريد برويد دوباره پالپ فيكشن، 

وينستن ولف و Bonnie Thing را ببينيد. 

نگاهي به  »جانگو«  آخرين ساخته كوئنتين تارانتينو

فيلميكهفقطحرفميزند
وچيزيبرايگفتنندارد

   ديويد تامسون/ ترجمه ليدا صدرالعلمايي

 شنيده ايد كه جانگوي رها از بند اداي ديني است 
به وسترن هاي اسپاگتي در مكتب سرجيولئونه يا 

سرجيو كورباچي. )اين آخري در واقع جانگوي اصلي را در 
سال 1966 با فرانكو نرو ساخت كه در اين نسخه 2012 هم 

نقش كوتاهي دارد(. اما اين چيزي است كه تارانتينو گفته و 
تارانتينو هم هر حرفي مي زند، نياز مزمني به اين دارد كه راجع 

به موضوع فيلم مدام حرف بزند.

  سعيد احمدي پويا »... هنوز خيلي داستان ها دارم كه 
برايت تعريف نكرده ام« اين ديالوگي از فيلم »عشق«، 
روايت  شايد  است.  هانكه  ميشاييل  ساخته  آخرين 
هنوز  اما  است،  استوار  زندگي  داستان  پايان  بر  فيلم، 
شخصيت هاي فيلم، براي هم داستان هاي ناگفته دارند. 
هنوز براي همديگر قصه مي گويند و همديگر را به وجد 
مي آورند. براي همين است كه روند داستان، مضموني 
كنايي از اين پايان دارد. نقطه پايان آن، آغازي است از 

زندگي تازه و داستان هايي تازه. 
نام  به  سالمندي  زوج  فيلم،  اصلي  شخصيت  دو 
جورج و »آن« كه در دهه 80 زندگي خود قرار دارند. 
محك  فيلم،  روايت  موسيقي.  بازنشسته  معلم  هردو 
كه  جورج  است.  خاص  وضعيتي  در  دو  اين  عشق 
و  بيماري  شاهد  دارد،  دوست  را  همسرش  عاشقانه 
درد همسرش است. اين وضعيت، با نگاه هاي نگران 
مي فهمد  كه مضطربانه  هنگامي  آغاز مي شود،  جورج 
همسرش سرميز صبحانه، به صداي او واكنشي نشان 
نمي دهد. تماشاگر، قدم به قدم با جورج همراه مي شود 
تحمل  را  بيماري  اين  از  ناشي  فشار  مي كند  و سعي 
كند. برخالف ساير فيلم ها، خود بيماري، خط اصلي 
روايت داستان نيست، بلكه زجر و درد و زوال بدني 
ناشي از اين بيماري، خط اصلي داستان را مي سازد. در 
حقيقت، با همين زجر و درد است كه عشق اين زوج 
به تصوير كشيده مي شود. روايت داستان، موقعيت هايي 
مي سازد تا اين عشق نه در بيان مستقيم كه در البه الي 
ماجرا ساخته شود. به عنوان نمونه، جورج براي اينكه 
بتواند از »آن« بهتر مراقبت كند، پرستاري را استخدام 
مي كند. جورج به حضور آن پرستار نياز دارد و خودش 
نمي تواند به تنهايي از پس مراقبت از آن برآيد، اما پس 
از برخورد توهين آميز پرستار با »آن«، پرستار را جواب 
مي كند و خودش به تنهايي و با سختي از »آن« مراقبت 

مي كند. 
شخصيت  يك  مانند  »آن«،  و  جورج  »آپارتمان« 
در روايت حضور دارد. فيلم با هجوم افراد بيروني و 

پليس به داخل اين آپارتمان شروع مي شود و با سكوت 
و تنهايي دختر اين زوج در اين آپارتمان تمام مي شود. 
در  و  موقعيت  اين  بارز  المان هاي  از  يكي  سكوت، 
تعارض با پيشه اين دو شخصيت است. صداي پيانوي 
»آن« يكي از روياهاي جورج است كه حاال سكوت 
استفاده  فرصتي  هر  از  كارگردان  گرفته.  را  آن  جاي 
مي كند تا با گشتن در آپارتمان و نشان دادن تمام زواياي 
آن، به معرفي اين موقعيت بپردازد. كارگردان مي خواهد 
ثبت شود.  تماشاگر  در ذهن  موقعيت  اين  بارز  نقش 
تنها سكانس كنسرت است كه شخصيت ها در ابتداي 
فيلم، در خارج از اين آپارتمان حضور دارند و در مابقي 
سكانس ها، تماشاگر، اين دو شخصيت را در آپارتمان 
مي بيند. در پايان فيلم هم، اين زوج آپارتمان را ترك 
مي كنند تا تماشاگر و دخترشان را براي هميشه در اين 
سكانس  يك  با  موقعيت  اين  بگذارند.  تنها  آپارتمان 

نمادين گير افتادن پرنده در آپارتمان، هويت خود را 
تثبيت مي كند. »آن« هم به دنبال رهايي از اين موقعيت 
است و از جورج مي خواهد كه به اين وضعيت پايان 
بدهد. چالش اصلي فيلم اينجا شكل مي گيرد. جورج 
از زجر و درد »آن« عذاب مي كشد. روزبه روز، كرامت 
و شخصيت »آن« زائل مي شود و ضعف قواي بدني، 
ضربه روحي بدي به اين زوج مي زند. اين زوال قواي 
بدني، حتي مورد تاييد و اقرار ديگران هم هست. به 
عنوان نمونه شاگرد برجسته »آن« از ديدن او در اين 
وضعيت شوكه مي شود و به اين مساله اقرار مي كند. اين 
زوال بدني، چالش ادامه  دادن اين وضعيت يا پايان آن 
را، براي اين زوج ايجاد مي كند. تا كجا بايد ادامه داد؟ 
»آن« به جورج مي گويد: دليلي براي ادامه زندگي وجود 
ندارد، چرا بايد زندگيم را به خودم و تو تحميل كنم؟ 
لوكيوس آنائوس سنكا، فيلسوف روم باستان، درباره اين 

چالش مي گويد: »زندگي، برخي انسان ها را با سرعتي 
فوق العاده به لنگرگاه مرگ منتقل كرده است، لنگرگاهي 
مي كردند؛  درنگ  اگر  حتي  مي رسيدند.  بدان  بايد  كه 
اصرار  مي پذيرد  انساني  هر  قاعده،  در  كه  همان گونه 
نامعقول در حفظ چنين زندگي اي پسنديده نيست زيرا 
صرف زندگي كردن، خوب نيست بلكه خوب زندگي 
ديدگاه، جورج  اين  اساس  بر   » است.  كردن، خوب 
پاياني با شكوه براي عشقش تدارك مي بيند. »آن« غرق 

در گل ها، به آرامش ابدي مي رسد. 
در شرايطي كه»آن« ذره ذره از زندگي خالي مي شود، 
جورج سرشار از زندگي است. او با سختي و مرارت، 
غافل  خود  روزمره  كارهاي  از  و  است  پرستار»آن« 
عجيبي  تضاد  جورج،  ريش زدن  سكانس  نمي شود. 
با وضعيت اسفناك جورج و »آن« دارد. جورج، تمام 
تا  برگرداند  زندگي  به  را  »آن«  تا  مي كند  را  تالشش 
هنگامي كه زجر و درد، »آن« را درمانده مي كند و جورج 

ناخودآگاه برمي آشوبد تا»آن« را از درد و رنج   رها كند. 
مي شود  ساخته  با عشق  و جورج  »آن«  شخصيت 
و اين مديون بازي ژان لويي  ترينتينان و امانوئل ريوا 
است. ميميك صورت اين دو بازيگر و بازي با چشمان، 
نقش عمده يي در پرداخت اين دو شخصيت دارد. بازي 
 ترينتينان چنان روان و يكدست است كه انگار داستان 
زندگي خود اوست. هانكه در مصاحبه يي مي گويد: »در 
حقيقت من فيلمنامه را براي ترينتينان نوشتم و او بود كه 

سير تكاملي داستان را تعيين كرد.«
تار  تيره  و  دنيايي كه هانكه تصوير مي كند، بسيار 
تمام  كه  است  امروزي  انسان  اين زوج،  دختر  است. 
حواسش به محاسبات و اتفاقات روزمره است و وقتي 
خانه يي  در  تنها  بايد  كه  مي آيد  بيرون  اعداد  ميان  از 
كند. خانه يي  نگاه  ديوارهاي خانه  به  و  بنشيند  خالي 
بدون جورج و»آن«. وقتي كه جورج، نظر »آن« را درباره 
خودش مي پرسد، او پاسخ مي دهد تو بعضي وقت ها 
خانه يي  هانكه،  دنياي  مهربان!  هيوالي  ولي  هيواليي 

است كه از اين هيوالهاي مهربان خالي است. 
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