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يادگاري هاي شگفت انگيز يك 
فيلمساز

خبرآنالين| نمايشگاه مارتين اسكورسيزي در 
سينماتك برلين وجوه مختلف كاري و شخصي 
درباره  انحرافي  مي گذارد.نكته  نمايش  به  را  او 
غول هاي مقدس سينما مانند مارتين اسكورسيزي 
اين است كه تفسير جمعي از كار آنها، غالبا توصيفي 
ساده از خالقيت  و مهارت شان را ارائه مي دهد. 
اسكورسيزي به ويژه در امريكاي شمالي اغلب به 
عنوان كارگردان فيلم هاي گانگستري، خشن و يك 
فيلمساز صاحب سبك شناخته مي شود. هرچند 
فرشينه بصري پيچيده اسكورسيزي به عنوان يك 
هنرمند مي طلبد به كار او با ظرافت بيشتر نگاه 
شود. نيلز وارنكه، متصدي سينماتك برلين و تيم 
او نخستين نمايشگاه محترم ترين فيلمساز همچنان 
نمايشگاه  اين  در  برپا كرده اند.  را  هاليوود  فعال 
چيزي حدود 600 قطعه به نمايش گذاشته كه به 
بيننده كمك مي كند با هنر اسكورسيزي آشنا شود.  
بخش  هفت  به  اسكورسيزي  مارتين  نمايشگاه 
مانند »خانواده«، »برادران« و »خانواده« تقسيم شده 
و وجوه مختلف كاري و شخصي او را به نمايش 
مي گذارد. تمركز اصلي نمايشگاه بر تبار تاريخي و 
هنري اسكورسيزي، عناصر تربيتي او به عنوان يك 
مرد، يك شيفته سينما و در نهايت يك فيلمساز با 
توجه ويژه به عاليق و منابع الهام اوست. فيلمنامه ها 
و استوري بوردها با دست نوشته هاي اسكورسيزي، 
نمودارها و ديگر نوشته هاي شتابزده، روش قرص 
و محكم او را مورد توجه قرار مي دهد. توضيح 
درباره نماها به عنوان مثال در فيلمنامه »كازينو« و 
يكسري توصيفات جزيي درباره نوع قاب بندي 
موقعيت هاي  درباره  مختلف  طراحي هاي  با  كه 
متفاوت دوربين همراه است و در مجموع توجه به 
جزييات را نشان مي دهد كه ذهن اسكورسيزي به 
لحاظ تصويري چقدر دقيق كار مي كند.  سطح توجه 
اسكورسيزي به تك تك نماها حيرت آور است و 
وقتي كه او صرف فيلمنامه هايش مي كند تماشاگر 
را به حيرت فرو مي برد كه چگونه براي ساخت 
بازنويسي شده  نسخه  دارد.  فيلم وقت  همه  اين 
فيلمنامه »رنگ پول« و يادداشت هاي اسكورسيزي 
توجه او به جزييات را به خوبي نشان مي دهد. 
پدربزرگ،  از  عكس هايي  »خانواده«،  بخش  در 
مادربزرگ و پدر و مادر اسكورسيزي كمك مي كند 
با گذشته او آشنا شويم. يكي از عكس ها كه خود 
اسكورسيزي از يك جوان در اتاقش گرفته، به شكل 
تكان دهنده يي شبيه نمايي معروف در فيلم »رفقاي 
كه  جايي  است،  خوب« 
هنري ويل جوان از پنجره 
اتاق به دنياي بيرون نگاه 
يادگاري هاي  مي كند. 
تمام  از  شگفت انگيز 
فيلم هاي اسكورسيزي در 
پخش  نمايشگاه  سراسر 
كه  كارت  يك  شده اند. 
فيلم  در  بيكل  تراويس 
مادرش مي فرستد،  و  پدر  براي  تاكسي«  »راننده 
فيلم هاي  اشياي  خاطره انگيزترين  از  يكي  قطعا 
اوست. از ديگر اشياي ارزشمند مي توان به يك 
نقاشي مات از فيلم »عصر معصوميت« و نخستين 
استوري بوردهاي اسكورسيزي كه او در 11 سالگي 
براي يك فيلم حماسي رمي كشيد و هنگام كشيدن 
آنها مارلون براندو را براي نقش اصلي در ذهن 
داشت، اشاره كرد.  يكي از مفيدترين بخش هاي 
نمايشگاه كه در بخش »نيويورك« استفاده شده، 
نموداري سه بعدي از نيويورك است كه با همراهي 
فيلم هاي  در  استفاده شده  لوكيشن هاي  تصاوير، 
اين  مي دهد.  قرار  مطالعه  مورد  را  اسكورسيزي 
محله هاي  به  اسكورسيزي  ويژه  توجه  نمودار 
كارگري »ايتالياي كوچك« و »آشپزخانه جهنم« 
و پرهيز او از محله هاي ثروتمند نيويورك را نشان 

مي دهد. 
يك بخش كه خيلي ساده »سينما« نامگذاري 
شده، عالقه شديد و ديرين اسكورسيزي به خود 
اين هنر را به نمايش مي گذارد. اين بخش شامل 
مجموعه شخصي او از پوسترهاي فيلم و ديگر 
يادگاري هاست. از جمله اين يادگاري ها كفش هاي 
قرمز استفاده شده در فيلم »كفش هاي قرمز« ساخته 
مايكل پاول و امريك پرسبرگر در سال 1948 است. 
 مجموعه نامه هاي ديگر فيلمسازاني كه بيش 
با  و  پيوستند  اسكورسيزي  به  پيش  از 30 سال 
درخواست او در مخالفت با فيلم هاي رنگي ايستمن 
كداك - كه تنها پس از چند سال از بين مي روند - 
موافقت كردند، بخشي ديگر از آثار نمايشگاه است. 

آكي را  اوشيما،  ناگيسا  لوزي،  جوزف 
كوروساوا، ترنس ماليك و لني ريفنشتال از جمله 
فيلمسازان موافق او بودند كه نامه هايشان در اين 
بخش به نمايش گذاشته شده است.  يك طراحي 
رنگي زيبا از اسكورسيزي در قالب ون گوگ كه 
در فيلم »روياها« )كوروساوا، 1990( به كار رفت 
و يك اثر از پي ير پائولو پازوليني از ديگر اقالم 
شايد  است.  اسكورسيزي  شخصي  مجموعه 
بهترين بخش نمايشگاه يك اينستاليشن اثر وارنكه 
باشد كه در آن با استفاده خالقانه از صدا و تصوير 
قرار  تاكيد  مورد  او  كاري  اسكورسيزي، سبك 
مي گيرد.  نمايشگاه مارتين اسكورسيزي از 10 
ژانويه در سينماتك برلين آغاز شده و تا 12 مه ادامه 
دارد. قرار است اين نمايشگاه در تورين و ژنو ادامه 

پيدا كند.
كويينز  در   1942 سال  متولد  اسكورسيزي   
در نيويورك است. او در دوران كاري خود كه 
حدود پنج دهه است ادامه دارد، بيش از 50 فيلم 
بلند، كوتاه و مستند ساخته و برنده جوايز اسكار، 
نخل طالي جشنواره كن، امي، گلدن گلوب، بفتا 
و انجمن كارگردانان امريكا شده است. فيلم هاي 
اسكورسيزي مضاميني چون هويت امريكايي هاي 
و  گناه  از  كاتوليك  برداشت هاي  ايتاليايي تبار، 
رستگاري، جاهل مآبي، جنايت در دنياي معاصر و 
خشونت را دربرمي گيرد. اسكورسيزي براي فيلم 
»مردگان« )2006( برنده اسكار بهترين كارگرداني 
شد و پيش از آن شش بار ديگر نيز نامزد دريافت 
اين جايزه بود. او پارسال فيلم سينمايي »هوگو« را 
روي پرده سينماها داشت و اين روزها پروژه »گرگ 
در  را  دي كاپريو  لئوناردو  بازي  با  وال استريت« 

مرحله پس از توليد دارد. 

سينمايجهان
به  پاس يك عمر دستاورد سينمايي

آكادمي فيلم آلمان از »ورنر 
هرتزوگ« تقدير مي كند

هرتزوگ«  »ورنر  به  آلمان  فيلم  آكادمي  ايسنا| 
كارگردان سرشناس سينماي اروپا جايزه دستاورد 
سينمايي مي دهد. مقامات آكادمي فيلم آلمان اعالم 
كردند، »ورنر هرتزوگ« به پاس يك عمر دستاورد 
هنري جايزه ويژه سال 2013 را دريافت خواهد 
كرد. به گزارش هاليوود ريپورتر، »آيريس بربرن« 
هرتزوگ  كرد:  اعالم  آلمان  فيلم  آكادمي  رييس 
نه تنها برخي از آثار فاخر موج نو سينماي آلمان را 
واژگان  فرهنگ  خود  آثار  با  بلكه  است،  ساخته 
زبان آلماني را غني ساخته است. هرتزوگ كه از 
چهره هاي نامدار سينماي آلمان در دهه 70 و 80 
ميالدي محسوب مي شود، هم اكنون در حال پيش 
توليد فيلم جديدش »ملكه صحرا« با بازي »جود 
ال«، »نائومي واتس« و »رابرت پاتيسون« است. »ورنر 
مونيخ  در  سپتامبر 1942  پنجم  متولد  هرتزوگ«، 
آلمان، از نسل جديد سينماي آلمان محسوب مي شود 
كه قهرمانان فيلم هايش روياهاي تحقق ناپذير دارند 
يا استعدادهاي استثنايي آنها در زمينه هاي عجيب 
بازگشت پدرش  از  و مبهم شكوفا مي شود. پس 
از اردوگاه كار اجباري جنگ دوم جهاني، وي نام 
پدرش »هرتزوگ« را كه در زبان آلماني به معناي 
»دوك« است براي خودش انتخاب كرد و در 14 
سالگي با سرقت يك دوربين 35 ميلي متري، خود 
را وارد دنياي فيلمسازي غيرحرفه يي كرد. فيلم هاي 
»هرتزوگ« از سوي انجمن ها و محافل هنري مورد 
تحسين قرار گرفته اند و البته پيام ها و موضوعات 
اين  نبوده اند.  نيز  بدون چالش  فيلم هايش چندان 
ستارگان  از  استفاده  كنار  در  ساله   71 كارگردان 
سينما، به استفاده از بازيگران بومي، به ويژه براي آثار 
مستندش شهرت دارد تا به اين طريق حقيقي بودن 
پيام هاي فيلم هايش را منعكس كند. نخستين جايزه  
معتبري كه هرتزوگ به دست آورد، خرس نقره يي 
جشنواره برلين براي نخستين  فيلم بلندش بود كه در 
سال 1968 براي »نشانه هاي زندگي« به دست آورد. 
اما مطمئنا معتبرترين دستاورد كارنامه سينمايي او، 
كسب جايزه  بهترين كارگرداني جشنواره  فيلم كن 
در سال 1982 براي فيلم »فتيزكارالدو« بوده است. 
او چند سال پيش از آن يعني در سال 1975 از همين 
جشنواره  كن جايزه  ويژه هيات داوران را براي فيلم  
»معماي كاسپار هاوسر« كسب كرده بود. هرتزوگ در 
سال 2009 رياست هيات داوران شصتمين جشنواره 
فيلم برلين را برعهده داشت و با فيلم »پسرم، پسرم، 
در  را  فيلم حيرت انگيز سال  عنوان  كرده يي«  چه 
شصت وششمين جشنواره فيلم ونيز به دست آورد. 
وي در چندين دهه فيلمسازي، افتخارات متعددي 
از جشنواره هاي فيلم سراسر جهان به دست آورده 
است كه مي توان به جايزه  فيپرشي و جايزه  بهترين 
فيلم معنوي جشنواره  كن )1975(، جايزه  بهترين 
بهترين  جايزه   ،)1982( كن  جشنواره   كارگرداني 
دستاورد يك كارگردان از انجمن كارگردانان امريكا 
انجمن  از  خارجي  فيلم  بهترين  جايزه    ،)2006(
منتقدين فيلم فرانسه )1976(، جايزه  بهترين فيلم 
از اسكار سينماي آلمان در سال هاي 1978 و 1968، 
جايزه  ويژه هيات داوران جشنواره  آمستردام، خرس 
نقره يي جشنواره  برلين )1968(، جايزه  فدراسيون 
بين المللي منتقدين فيلم از جشنواره  ونيز )2005( 

اشاره كرد.  

 دپارديو درباره چچن
 فيلم مي سازد

فارس| ژرار دپارديو، بازيگر مشهور فرانسوي 
كه چندي پيش تابعيت روسي دريافت كرد، فيلمي 
خبرگزاري  گزارش  به  مي سازد.  چچن  درباره 
فارس به نقل از روزنامه مصري اليوم السابع، ژرار 
دپارديو، بازيگر مشهور فرانسوي كه چندي پيش به 
دليل افزايش ماليات ها در اين كشور تابعيت روسي 
دريافت كرد، فيلمي درباره چچن مي سازد. ژرار 
دپارديو كه اين خبر را در ديدار با »رمضان قديروف« 
رييس جمهور چچن داده، گفته است: چچن صحنه 
دو جنگ بين استقالل طلبان و نيروهاي روس بين 
سال هاي 1990 تا 2000 بوده است كه اينك چچن 
مستقل است!بنا بر اين گزارش، به نظر مي رسد 
دپارديو كه اخيرا به دعوت پوتين به اين كشور رفته و 
هم اكنون با تابعيت روسي ساكن شهر »ساراتسك« 
روسيه است، در نخستين خدمت به اين كشور قصد 
توليد فيلمي در تحريف حقايق جنگ چچن داشته 
فارس، نخستين جنگ چچن  به گزارش  باشد. 
در بين سال هاي 1994 تا 1996 با موفقيت نسبي 
رزمندگان چچني همراه شد اما در سال 1999 با 
حمله ضربتي نيروهاي روسي گروزني پايتخت اين 
منطقه فتح شد و در ادامه اكثر رهبران جدايي طلب به 

نحوي كشته شدند. 

كارگردان»مالهالند درايو« اين بار مقابل دوربين

 ديويد لينچ در فيلم دخترش
 بازي مي كند

مشهور  كارگردان  لينچ،  ديويد  ما|  سينماي 
امريكايي موافقت كرده تا در فيلم دخترش جنيفر 
لينچ كه با عنوان »سقوط از نعمت« ساخته مي شود، 
بازي كند. به نقل از هاليوود ريپورتر، در اين فيلم 
تيم راث در نقش كارآگاهي از سن لوييز كه در پي 
حل ماجراي يك قتل سريالي است، بازي مي كند 
و ديويد لينچ نقش پدر او را برعهده گرفته است. 
پاز وگا و ويلو شيلدز هم به اين پروژه پيوسته اند و 
انتظار مي رود فيلمبرداري اين فيلم تابستان شروع 
شود. جنيفر لينچ فيلمنامه اين فيلم را با همكاري 
اريك ويلكينسون نوشته است. جنيفر گفت: اين 
نقش را با تصور كردن پدرم در اين نقش ننوشته ام اما 
بعد به او فكر كردم چون او خيلي پرقدرت و هنوز 
هم در زندگي من خيلي موثر است و از آنجا كه اين 
شخصيت خيلي تاثيرگذار است، اما دچار جنون 
مي شود و همين نابودش مي كند، فكر كردم او براي 
اين نقش عالي است. اين نخستين بار است كه دختر 
ديويد لينچ، كارگردان مشهور سينما او را در فيلمي 
كارگرداني مي كند و او قول داده كه كامال خودش را 

در اختيار دخترش بگذارد. 

خبردريچه

نگاهي به دفترچه اميدبخش (2012) 
برنده اسكار بهترين بازيگر  زن

»عاشق بي قرار«
   مرتضي مظفري

يك��ي از چند ويژگ��ي فيلم هاي كم��دي رمانتيك 
كه در بستري عاشقانه و مفرح ش��كل مي گيرد؛ بيشتر 
اوقات به تصوير كشيدن عاش��قي شكست خورده و 
افس��رده اس��ت كه از نگاه ديگران نامتعادل و بازنده به 
نظ��ر مي آيد. در ط��ول داس��تان، كاراكتر بح��ران زده 
درگير ماجرايي با شخصي ديگر مي ش��ود كه با مرور 
زمان اين ف��رد جدي��د مي تواند جايگزين��ي در رداي 
معشوقي جديد براي او باشد كه ابتدا نقاب يك دوست 
اجتماعي، همكار يا مش��اور را به صورت خود زده و 
تحت لواي انس��اني نوع دوس��ت كه نيت خيري جز 
كمك كردن به كاراكتر افسرده داس��تان را ندارد پايش 
به ماجراهاي اثر باز مي ش��ود و كم كم ارتباطي عميق 
ميان اين دو ش��كل مي گيرد و با مرور زمان ريشه هاي 
عشق و عالقه ميان اين دو فرد به وجود مي آيد. محبت 
به وجود آمده بيش��تر اوقات صورتي دوجانبه به خود 
مي گيرد تا خيال تماش��اگر بابت انتهاي اين داس��تان 
عاش��قانه كه پس زمينه كمدي آن هم به تعديل فضاي 
غم انگيز داس��تان كمك مي كند راحت باش��د كه اين 
شخصيت هاي منزوي كه با مشكالت زياد و سختي در 
زندگي دس��ت و پنجه نرم مي كنند در انتها خوشبخت 
ش��ده اند و رنگ ش��ادي واقعي را زين پس در زندگي 
جديدشان تجربه مي كنند. شخصيت ها در پايان داستان 
پس از عبور كردن از كشمكش هايي كه با خود و طرف 
مقابل ش��ان دارند به آرامش دس��ت پيدا مي كنند و به 
تعريفي متفاوت از عشق و چه بس��ا متعالي تر از عشق 
قبلي خود مي رس��ند. پايان خوش مي توان��د يكي از 
قواعد تثبيت شده اين گونه فيلم ها باشد. تماشاي رنج 
شخصيت هاي داستان و چالشي كه كاراكترها در ايجاد 
رابطه يي جديد با آن مواجه هس��تند و همچنين پشت 
سرگذاش��تن خاطرات به جا مان��ده از رابطه قبلي كه 
ذهن و روح ش��ان مدام با آن در تقابل است به مخاطب 
كم��ك مي كند تا در انته��اي خوش فيلم به آسايش��ي 
برسد و در پايان، خوشحال از سالن سينما بيرون رود. 
در درام هاي عاش��قانه و كالسيك كه در مسيري جدي 
داستان ش��ان را پي ريزي مي كنند زن و مرد، محبت به 
وجود آمده در فضاي رابطه را به س��رعت مي پذيرند و 
يكديگر را قبول مي كنند ام��ا در كمدي رمانتيك هايي 
كه اخيرا در سينماي امريكا س��اخته مي شود؛ عاشق و 
معشوق پيوس��ته در تقابل با يكديگرند، آنها همديگر 
را زير س��وال مي برند، دست به انكار همديگر مي زنند 
و چالش هاي زي��ادي در آينده رابط��ه مي بينند. مردان 
اين فيلم ها از تعهد و عش��قي جديد گريزانند و زن ها 

بر خالف مردها مي كوش��ند عشق خود را غير مستقيم 
ابراز كنند. در فيلم خواهر خواهرت )2011( س��اخته 
»لين شلتن« تام با وجو اينكه يك سال از مرگ برادرش 
گذشته اما هنوز نتوانس��ته غم فقدان برادرش را تحمل 
كند و بسيار افسرده اس��ت. پس شرط اول قصه فراهم 
است؛ وجود يك انسان شكست خورده و افسرده پس 
ضلع دوم آن هم سريع شكل مي گيرد؛ وجودي زني به 
نام آيريس با بازي بسيار خوب »اميلي بالنت« كه دقيقا 
قرار است همان نقش تعريف ش��ده خود در اين گونه 
فيلم ها را از خ��ود به نمايش بگذارد. او س��عي مي كند 
اوضاع به هم ريخته تام را سر و س��اماني ببخشد و در 
طول فيلم مي فهميم كه او عاشق تام شده. در فيلم صيد 
ماهي آزاد در يمن )2011( ساخته »الس هالستروم« دو 
همكار مجبور مي شوند در محلي دور افتاده به پرورش 

صيد ماهي در يمن بپردازند. آلف��رد با بازي »ايوان مك 
گريگور« با همسرش مشكل دارد و در آستانه جدايي 
از اوست و هريت با بازي اميلي بالنت )كه گويا در اين 
جور نقش ها و فضاه��ا عملكرد باورپذي��ري از خود 
بروز مي دهد. به اينها بايد بازي بسيار خوب او در فيلم 
جنايي- اكشن لوپر )2012( هم اشاره كرد كه در نقش 
مادري تنها و افسرده فضاي دراماتيك درام را پر رنگ 
مي كند و در مجموع فوق العاده ظاهر شده( نقش زني 
را ايفا مي كند كه نامزدش به جن��گ رفته و خبري از او 
نيست. در طول فيلم دو ش��خصيت مدام از خاطرات 
رابطه قبلي شان مي گويند و بس��يار اندوهگين هستند. 
زن بعد از شنيدن شايعه مرگ نامزدش در جنگ در هم 
مي ش��كند اما اين مرد اس��ت كه او را دلداري مي دهد. 
درس��ت هنگامي كه عالقه يي بين آنها شكل مي گيرد 

نامزد قبلي هريت س��ر و كله اش پيدا مي ش��ود اما زن 
عش��ق جديد را كه در دوران افس��ردگي وشكس��ت 
همراه و هميارش ب��وده را بالغانه تر از رابطه قبلي خود 
مي بيند و رابطه قبل��ي اش را فراموش مي كند. با وجود 
تقابل و تفاوت هاي ش��خصيتي در بين شخصيت هاي 
دو فيلم مذك��ور، پاياني تماما خ��وش، رقم مي خورد. 
»ديويد ا. راسل« دقيقا همين فرمول را درباره تازه ترين 
س��اخته اش »دفترچه اميد بخش« بر مي گزيند؛ وجود 
يك پناهگاه عاطف��ي و امن براي كاراكت��ر بحران زده 
قصه. ش��خصيت در خود فرو رفته و اينجا تا حدودي 
نا متعادل از لحاظ رواني به هيچ وجه بعد از مش��كلي 
كه برايش ايجاد مي ش��ود در قصه تنها رها نمي ش��ود 
بلكه هميش��ه كس��ي هس��ت كه او را با همين شرايط 
فالك بارش هم بپذيرد و عاش��ق او شود. او را دوست 

بدارد و تمام تالشش را جهت بهبودي او به كار گيرد. 
تيفاني با بازي »جنيفر الرنس« دقيقا همين وظيفه را به 
عهده مي گيرد او با شگردي كه در طول رابطه اش با پت 
)بردلي كوپر( بر مي گزيند سعي مي كند او را از اين حال 
و هوا خارج كن��د و در نهايت بتواند عش��ق خود را به 
پت نش��ان دهد. باز هم طبق همان فرم��ول، مرد كه در 
ابتدا از رابطه گريزان است؛ در پي نفي تيفاني بر مي آيد 
اما با مرور زمان اين عش��ق را مي پذيرد؛ حتي احساس 
جديدش به تيفاني را بس��يار كامل تر نسبت به همسر 
قبلي خ��ود )نيكي( مي ياب��د و در نهايت ب��از هم يك 
پايان خوش ديگر رقم مي خورد. »دفترچه اميد بخش« 
فيلمي اس��ت كه كامال به قواعد ژانر فيلم هاي كمدي 
رمانتيك وف��ادار مي مان��د و از چارچ��وب آن خارج 
نمي ش��ود. لحظه هاي كمدي فيلم بسيار كنترل شده و 

بامزه در طول داس��تان به نمايش در مي آيند و كامال در 
خدمت اتمسفر رمانس فيلم قرار مي گيرند. لحظه هاي 
بك��ر و كمي��ك اثر مث��ل فري��اد و نقد پت نس��بت به 
همينگوي در نيمه شب، تعصب افراطي پدر پت نسبت 
به تيم ورزش��ي مورد عالقه اش، پس��ر سمج همسايه 
كه اصرار به مصاحبه وقت و بي وقت ب��ا پت را دارد، 
شرط بندي هاي حماقت بار پدر درباره نتيجه بازي هاي 
تيم محبوبش، اعتقاد نامتعارف پدر به دستگاه كنترل از 
راه تلويزيون و تاثيرش بر نتيجه مس��ابقه، تعقيب پت 
توس��ط تيفاني هنگام دويدن و ديالوگ هاي بامزه بين 
او و پت درباره مزاياي مش��ترك اس��تفاده از داروهاي 
رواني و چندين مورد ديگر طراوت شيريني به فضاي 
فيلم مي بخشند و شادي تعديل شده يي را در لحن فيلم 
ايجاد مي كنند. يكي ديگر از نقاط قوت فيلم بازي هاي 
بس��يار خوب اثر اس��ت. جنيفر الرن��س در فيلم هاي 
»دشت سوزان«، »استخوان هاي زمستاني« و »بازي هاي 
گرسنگي« بيشتر شخصيتي كم حرف، مرموز و درون 
گرا را به تصوير مي كشد كه قرباني شرايط زندگي شده 
و اعمال و رفتارش به سختي قابل پيش بيني است اما او 
در اين فيلم، در يكي از متفاوت ترين نقش هاي كارنامه 
آبرومندش، نقش زني گس��تاخ، نامتعادل و به ش��دت 
برون گ��را را بازي مي كن��د كه با صداي��ي بلند حرف 
مي زند، ظاهري نه چندان معصوم در مقايسه با كارهاي 
قبلي اش از خود ارائه مي دهد و در شخصيتش خشونتي 
هم ديده مي ش��ود اما به��ره وري الرنس از س��يماي 
معصومش به او كم��ك زيادي مي كند ت��ا بتواند قلب 
مخاطب را تس��خير كند و دوست داشتني به نظر بيايد. 
از طرف ديگر بردل��ي كوپر در بهتري��ن نقش آفريني 
كارنامه كم فروغش كاراكتري را مي سازد كه از عارضه 
اختالل دو قطبي رنج مي برد. كوپر، لحظات جنون آميز 
بازي اش را سرخوشانه اجرا مي كند و استيصال نقش را 

به خوبي نمايش مي دهد. 
مي توان فيلم هايي با پايان خوش را خالف واقعيت 
دانست و فيلمس��از را متهم در به تصوير كشيدن نوعي 
خوشبيني افراطي در اثر كرد و در نتيجه بينش و نگرش 
كارگردان را نس��بت به دنيا س��طحي تلقي كرد. اما چه 
باك؟ ديويد ا. راس��ل يكي از اميد بخش ترين فيلم هاي 
س��ال 2012 را تا به حال ساخته اس��ت. كارگرداني كه 
هنوز به نيروي قلب انسان ها معتقد است و داستاني را 
روايت مي كند كه مخاطب را با اميد و اشتياق و ايمان به 
معجزه عشق در تحمل و حل مشكالت در زندگي در 

پايان فيلم بدرقه مي كند. 

يادداشت

آن��دري  فيل��م  نخس��تين    سعيد احمدي پويا  
زوياگينتس��ف، درباره پدري اس��ت كه بعد از دوازده 
سال، پيش فرزندانش برگشته است. فرزنداني كه هيچ 
چيز از پدرش��ان نمي دانند جز يك عك��س بازمانده از 
دوران كودكي. نمي دانند از كجا آمده است و اين همه 
سال كجا بوده اس��ت، فقط مي دانند كه آمده است. در 
اين خانه كسي هم نمي خواهد كه در اين باره صحبت 
كند. همه در سكوت هس��تند. پدر فقط مي خواهد دو 

پسرش را با خودش به يك سفر چندروزه ببرد. 
فيلم، روايت اين س��فر اس��ت. س��فري ك��ه قرار 
اس��ت آن��دري و اي��وان پدرش��ان را بشناس��ند ام��ا 
پدرش��ان مي خواهد زندگي را به آنها بشناس��اند. سفر 
موقعيتي اس��ت كه در بس��تر آن، روايت پدر و پسران 
را به مخاطب معرفي مي كند. هدف پدر اين اس��ت كه 
فرزندانش بتوانند بر فراز و نش��يب زندگي غلبه كنند. 
در وضعيت ه��اي مختلف، به آنها س��خت مي گيرد تا 
ياد بگيرند در برابر دش��واري ها بايس��تند و له نشوند. 
اين س��ختگيري ها سبب مي ش��ود كه پس��ران تصور 
كنند كه پدرش��ان مهري به آنها ندارد. آنها وقتي پدر را 
مي شناسند كه ديگر او نيس��ت. قبل از اينكه پدر بيايد، 
پدر را از روي عكس��ي قديمي ش��ناخته بودند. بعد از 
رفتن پدر، با عكس��ي كه از آينه ماش��ين مي افتد، مهر 

پدرشان را كشف مي كنند. 
دو برادر در اين داس��تان، همراهند ام��ا زاويه ديد 
آنها با هم متفاوت اس��ت. آن��دري، ب��رادر بزرگ تر، 
ش��خصيت آرامي دارد. او مطيع پدر اس��ت و او را به 
عنوان بزرگ ت��ر و راهنما، پذيرفته اس��ت. ام��ا ايوان 
طغيانگر اس��ت. او به پدرش ش��ك دارد و نمي تواند 

مانند برادرش، دستورات او را اطاعت كند. 
جدال اين دو برادر، ش��خصيت اين دو را مي سازد. 
داستان با اين جدال آغاز مي ش��ود. آندري همراه بقيه 
دوستان گروهش از برج ساحلي به درون دريا مي پرند 
اما اي��وان نمي پرد. آن��دري، همراه بقيه بچه ه��ا، او را 
ترس��و و احمق خطاب مي كند. ايوان از اينكه برادرش 

در كنارش نيست، برمي آشوبد.
 از همين سكانس، تفاوت نگاه دو برادر به مخاطب 
نشان داده مي ش��ود. بعد از آمدن پدر، اين ايوان است 

كه به »پدربودن« اين ش��خص ش��ك مي كند و مي دود 
تا تنها عكس��ي كه از پدر دارد را  بيند اما آندري به گفته 
م��ادرش اعتماد كرده اس��ت و او را به عن��وان پدرش 
مي پذيرد. در يك سكانس  ديگر، دو برادر مورد خشم 
پدر قرارگرفته اند؛ آندري خطاب به پدر فرياد مي زند: 
»مرا بك��ش!« اما اي��وان داد مي زند كه »مي كش��مت! « 
قبل از اين هم اي��وان بار ها به آندري گف��ت كه پدر را 
مي كشد. نكته جالب ديگر اين اس��ت كه هر دو برادر 

دوربين دارند.
 اما اي��وان ب��ا دوربي��ن ش��كاري، به فك��ر ديدن 
منظره ه��اي ديگر اس��ت اما آندري تك ت��ك لحظات 
خودش��ان را ثبت مي كند. پايان بندي فيلم، عكس هاي 
آندري اس��ت از تك تك لحظات س��فر. ب��از پدر در 

عكس هاي سفر هم غايب است. انگار او در اين سفر، 
همراه آنها نبوده است.

 با اين وجود، هر دو برادر خاطرات ش��ان از سفر را 
در دفتري نوش��ته اند. انگار در نبود پدر، اين دفتر بايد 

راوي خاطرات آنها باشد از كنار پدر بودن. 
نخس��تين نمايي كه تماش��اگر، »پدر« را مي بيند، از 
چشم پسران است كه آمده اند پدر را در اتاق ببينند كه 
روي تخت خوابيده اس��ت. تصوير پ��در روي تخت، 
بسيار شبيه نقاشي هايي است كه از مسيح كشيده  شده 
اس��ت. اين تصوير در س��كانس هاي ديگ��ر فيلم هم 
تكرار مي ش��ود. در نخس��تين برخورد، پدر بر سر ميز 
غذا مي آيد و ش��راب و غذا را تقس��يم مي كند. پدر از 
هر فرصتي استفاده مي كند تا به پس��رانش نكته يي ياد 

بدهد.
 تصوي��ر پدر مانند معلمي س��ختگير اس��ت؛ انگار 
مي داند ك��ه كمتر از يك هفت��ه زمان دارد ب��راي آنكه 
تمام آن چيزهايي كه بايد به پس��رانش ياد بدهد. وقتي 
در نخس��تين برخورد، ايوان مي دود تا تصويركودكي 
خودشان و پدر را ببيند، تصوير در البه الي كتابي است 

كه پر از نقاشي هاي اسطوره يي است. 
تمام اين ش��واهد، مي خواهد كه وجه سمبليك، به 
روايت بدهد و تماش��اگر بايد منتظر يك قرباني، براي 
نقطه عطف روايت باش��د. ايوان كه در ابتداي فيلم، از 
ارتفاع مي ترسد، در پايان، به باالي برج مي رود و فرياد 

مي زند كه مي تواند بپرد.
 پدر هم مي داند كه او مي پرد. خودش را فدا مي كند 
تا براي پسرش اتفاقي نيفتد. در ادامه روايت، قايقي كه 
جسد پدر و صندوقچه اش در آن است، غرق مي شود 
تا از پدر تنها آموزه هايش بمان��د. فيلم با تصوير همين 
قايق غرق شده در اعماق دريا آغاز شده بود. انگار كلي 
داستان در همين قايقي است كه در البه الي علف هاي 

دريايي گير كرده است. 
»بازگش��ت« فيلمي اس��ت ك��ه ب��ا قاب بندي هاي 
فوق العاده، سعي دارد تصوير يك رابطه را به تماشاگر 
نش��ان بدهد. كارگردان، ب��ه عمد، با حذف حواش��ي 
از روايت، س��عي دارد توجه مخاطب را ب��ه خود اين 
رابطه جلب كند. گره رواي��ت در رابطه كور اين پدر و 
فرزندانش است. در سكانس��ي كه ايوان خشمگين از 
تنبيه پدر با گريه از پدرش مي پرس��د كه» چرا آمدي؟ 
تو به ما احتي��اج نداري؟ ما بدون تو خ��وش بوديم، با 
مامان و مامان بزرگ! چرا برگش��تي؟« چرايي كه براي 
مخاطب هم مطرح اس��ت. كارگ��ردان در پايان بندي 
فيلم، عكس ها را به تماشاگر نشان مي دهد تا از روايت 

فيلم گره گشايي كند.
 پس��راني كه نمي دانس��تند آيا پدرشان دوست شان 
دارد يا نه؟ آن��دري و ايوان در عكس ه��ا چيزهايي را 
مي بينن��د كه پي��ش از اي��ن نمي ديدن��د. مخاطبان هم 
بايد مانند آن��دري و ايوان، يك بار ديگر بنش��ينند و از 
اول داس��تان را در ذهن خود مرور كنن��د؛ اما اين بار از 

زاويه يي متفاوت!

نگاهي به فيلم »بازگشت« ساخته آندري زوياگينتسف  به بهانه اكران در سينما فرهنگ

روايتعكسها

»دفترچه اميد بخش« فيلمي است كه كامال به قواعد ژانر 
فيلم هاي كمدي رمانتيك وفادار مي ماند و از چارچوب آن 
خارج نمي شود. لحظه هاي كمدي فيلم بسيار كنترل شده و بامزه 
در طول داستان به نمايش در مي آيند و كامال در خدمت اتمسفر 

رمانس فيلم قرار مي گيرند. يكي ديگر از نقاط قوت فيلم بازي هاي 
بسيار خوب اثر است. جنيفر الرنس در فيلم هاي »دشت سوزان«، 

»استخوان هاي زمستاني« و »بازي هاي گرسنگي« بيشتر 
شخصيتي كم حرف، مرموز و درون گرا را به تصوير مي كشد

 آندري زوياگينتسف در پشت صحنه فيلم » بازگشت«|


