
 26
98

ره 
شما

م  
ده

ل 
 سا

 20
13

ن 
ژوئ

 10
  1

43
ن 4

عبا
ل ش

 او
 13

92
داد 

خر
 20

ه  
شنب

دو

افشاي حمايت دولت اوباما از فيلم 
جنجالي

 نقشي كه قرار بود آل پاچينو بازي 
كند

بول،  مارك  بين  ايميل ها ي  سينما|  فرهنگ 
فيلمنامه نويس و يك مقام رسمي پنتاگون از حمايت 
دولت اوباما از فيلم سينمايي »30 دقيقه بامداد« خبر 
سال  دو  خبرآنالين،  خبرگزاري  گزارش  به  مي دهد. 
پيش وقتي مارك بول، فيلمنامه نويس برنده اسكار از 
 پنتاگون و سيا خواست در ساخت فيلم »30 دقيقه بامداد« 
(Zero Dark Thirty( به او و كاترين بيگلو، كارگردان 
فيلم كمك كنند، نظر مقامات تشنه زرق و برق واشنگتن 
را با يكي از فوت و فن هاي هاليوودي جلب كرد: »بياييد 
ناهار بخوريم.«بول در ژوئن 2011 به داگالس ويلسن، 
دستيار وزير دفاع امريكا در امور جاري ايميل زد و 
ضمن تشكر از او براي برپايي مالقاتي دو نفره قول »يك 
ضيافت ناهار واقعي در لس آنجلس« را داد. ويلسن يكي 
از مقامات رسمي پنتاگون بود كه ماه قبل از آن در عمليات 
كشتن اسامه بن الدن، رهبر گروه القاعده در مخفيگاهي 
در پاكستان نقش داشت، عملياتي كه سيا هدايت آن را به 
عهده داشت. ويلسن پاسخ داد: »در اولين فرصت آنجا 
خواهم بود. پيشنهادي است كه مي تواني از آن فرار كني، 
اما نمي تواني خودت را ازش پنهان كني.«اين ايميل يكي 
از ده ها ايميل منتشر شده درباره همكاري مقامات دولت 
اوباما با سازندگان فيلم »30 دقيقه بامداد« درباره پيدا 
كردن و كشتن بن الدن است و از حمايت دولت امريكا از 
تهيه كنندگان اين فيلم جنجالي خبر مي دهد. اين گزارش 
كه به درخواست اعضاي جمهوريخواه كنگره امريكا 
توسط پنتاگون تهيه شده، روز چهارشنبه توسط سازمان 
«Project On Government Oversight« منتشر 
شد كه يك گروه مستقل و غيرانتفاعي است و درباره 
فساد و ديگر سوء مديريت ها در دولت تحقيق مي كند. 
پارسال بعضي از قانونگذاران جمهوريخواه، كاخ سفيد 
را به خاطر سوءاستفاده از عمليات به دام انداختن بن الدن 
پيش از انتخابات رياست جمهوري مورد انتقاد قرار دادند 
و اين اتهام را به مقامات دولت امريكا وارد كردند كه به 
تهيه كنندگان فيلم »30 دقيقه بامداد« اجازه دادند به شكلي 
نامعمول با مقامات ارشد كه در عمليات انجام شده توسط 
 Navy Seals يگان ويژه نيروي دريايي امريكا موسوم به
نقش داشتند، دسترسي داشته باشند. اين ايميل ها نشان 
مي دهد كه تهيه كنندگان فيلم مي توانستند با تملق گفتن به 
مقامات دولتي كه مشتاق بودند نقش هاي خود را روي 
پرده بزرگ، جاودانه ببينند، درهاي واشنگتن را  روي خود 
باز كنند. اين گزارش همچنين حاكي است كه پس از تاييد 
پروژه از سوي مقامات كاخ سفيد به بول و بيگلو، اجازه 
دسترسي داده شد. بول حاضر نشد در اين زمينه اظهارنظر 
كند، اما ويلسن در مصاحبه يي تاييد كرد پس از موافقت 
مقامات رسمي كاخ سفيد و سيا، زمينه برپايي مالقات بين 
بول و بيگلو با مقامات ارشد پنتاگون را فراهم كرد. او گفت: 
»پس از هماهنگي با كاخ سفيد و مقامات ارشد اطالعاتي 
اين كار را انجام دادم.«ويلسن همچنين افزود زمينه ديدار 
بول با مقامات رسمي كاخ سفيد براي توضيح درباره پروژه 

را فراهم كرد. 
جسيكا چاستين پارسال براي بازي در فيلم »30 دقيقه 

بامداد« نامزد اسكار بهترين بازيگر زن بود.
در گزارش منتشرشده در دو بخش به اين نكته اشاره 
شده كه نام دو نفر از سربازاني كه دوم مه 2011 در عمليات 
كشتن بن الدن در ايبت آباد در پاكستان حضور داشتند، به 

بول و بيگلو گفته شد. 
هيچ يك از آن دو سرباز در آن زمان »تحت حفاظت« 
نبودند، به اين معني كه افشاي نام آنها تخطي از انتشار اسناد 

طبقه بندي شده نبود. 
فرمانده  زمان  آن  كه  مك ريون  ويليام  درياساالر 
 SEALs سربازان  خانواده هاي  به  بود  ويژه  نيروهاي 
شركت كننده در عمليات قول داده بود كه نام آنها فاش 
نشود. او در مقابل فشار غيرنظامي هاي پنتاگون كه از او 
خواسته بودند به بول و بيگلو كمك كند مقاومت كرد، اما 
در نهايت اجازه داد آنها با يكي از طراحان عمليات ديدار 

كنند. 
در گزارش پنتاگون آمده است: »مك ريون به ما اطالع 
داد كه نگران افشاي احتمالي هويت افراد شركت كننده در 

عمليات است.«
15 جوالي 2011، كمتر از دو ماه پس از عمليات، بول 
و بيگلو با مايكل ويكرز، معاون وزير دفاع امريكا در امور 
اطالعات ديدار كردند و او نام يكي از طراحان عمليات 

را به آنها گفت. 
ويكرز به فيلمسازان گفت: »او شايد بتواند هر چيزي 
كه بخواهيد يا بتوانيد از مك ريون و ديگر مقامات ارشد 

ارتش به دست بياوريد، در اختيارتان قرار  دهد.«
البته آن طراح هيچگاه با فيلمسازان مالقات نكرد، براي 

اينكه به قول خودش مي خواست »آب ها از آسياب بيفتد.«
بول حتي در مراسم تقدير از شركت كنندگان در 
عمليات ويژه كه چند هفته بعد به طور مخفيانه در مقر سيا 
در حومه ويرجينيا برگزار شد، شركت كرد. در آن مراسم 
لئون پانه تا كه آن زمان هنوز رييس سيا بود، نام فرمانده 
عمليات را برد و به جزيياتي اشاره كرد كه آن زمان همچنان 
»كامال محرمانه« بود. پس از مراسم، بول را به مك ريون 
معرفي كردند. آن طور كه در گزارش پنتاگون آمده، »او و 
ديگر سربازان شركت كننده در عمليات از حضور او در 

اين مراسم محرمانه شگفت زده و شوكه شدند.«
ظاهرا پانه تا و ديگر مقامات ارشد به خيال پردازي هاي 

هاليوود مشكوك بودند. 
جرج ليتل كه آن زمان در سيا معاون پانه تا در امور 
جاري بود و بعد در وزارت دفاع اين مسووليت را عهده دار 
 شد، در ايميلي به ويلسن نوشت: »اميدوارم كاري كنند 
نمي كنم.  بازي كند. شوخي  را  پانه تا  نقش  آل پاچينو 
داد: »همين  پاسخ  را مي خواهد.«ويلسن  اين  خودش 
كار را خواهند كرد. چه كسي نقش تو را بازي كند؟«ليتل 
حاضر نشد در اين زمينه اظهارنظر كند و پانه تا هم در 
دسترس نبود. در نهايت نقش رييس سابق سيا در فيلم 
را جيمز گاندولفيني بازي كرد. پانه تا كه فرزند مهاجران 
ايتاليايي است، بعدها درباره اين انتخاب به اي بي سي 
نيوز گفت: »خدا را شكر كه يك ايتاليايي اين نقش را بازي 
كرد.«ويلسن در مصاحبه خود گفت او و بول هيچگاه با 
هم ناهار نخوردند، هرچند مارس پيش در لس آنجلس 

با هم شام خوردند. ويلسن گفت: »البته پولش را من دادم«!
«30دقيقه بامداد« پارسال در پنج بخش شامل بهترين 
فيلم و فيلمنامه غيراقتباسي )بول( نامزد جوايز اسكار بود، 

اما تنها در بخش تدوين صدا برنده اسكار شد. 
بيگلو و بول سال 2010 در درام جنگي »قفسه درد« هم 
همكاري كردند. بيگلو براي آن فيلم برنده اسكار بهترين 
كارگرداني شد و بول اسكار بهترين فيلمنامه غيراقتباسي 
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سينمايجهان
لئوناردو  دي كاپريو نقش چهره 

مرموز روس را بازي مي كند؟
فرهنگ س�ينما|بازيگر نامزد اس��كار با همكاري 
ش��ركت برادران وارنر روي پروژه ي��ي با موضوع 
راس��پوتين، چهره تاثيرگ��ذار روس كار مي كند. به 
گزارش خبرگ��زاري خبرآنالين، ش��ركت برادران 
وارنر ب��ا هم��كاري ش��ركت »آپي��ان وي« متعلق 
به لئون��اردو دي كاپريو و ش��ركت »النگلي پارك 
پيكچرز« متعل��ق كوين مكورم��ك روي پروژه يي 
با موض��وع راس��پوتين كار مي كند و ب��راي نقش 
 اصلي دي كاپريو را در نظر دارد. ايده فيلم متعلق به 
جيسن هال، نويسنده فيلم »تك تيرانداز امريكايي« 
اس��ت. او فيلمنامه پروژه »راس��پوتين« را بر مبناي 
زندگي اين ف��رد مرموز و تاثيرگذار مي نويس��د كه 
از 1907 تا زمان مرگش در 1916 مش��اور خانواده 

امپراتور روسيه بود. 
مكورم��ك، جنيفر داويدس��ن كيل��وران و پيتر 
م��ورگان تهيه كنندگان فيل��م هس��تند. دي كاپريو 
فيلم »گرگ وال اس��تريت« ب��ه كارگرداني مارتين 
اسكورس��يزي را آم��اده نماي��ش دارد ك��ه در آن 
 در نقش ج��ردن بلف��ورت، كارگزار ب��ورس اهل 
النگ آيلند ظاهر ش��ده اس��ت. اين فيلم كه »آپيان 
وي« يكي از تهيه كنندگان آن است، 15 نوامبر اكران 
مي شود. دي كاپريو سه بار براي فيلم هاي »چه چيزي 
گيلبرت گريپ را مي خورد«، »هوانورد« و »الماس 
خونين« نامزد اسكار بوده است. گريگوري افيمويچ 
راسپوتين، راهب و سياستمداري ماجراجو بود. او 
قدرت و نف��وذ زيادي در نيكالي دوم و همس��ر او 
داشت و در بيشتر كارهاي درباري دخالت مي كرد. 
راسپوتين در نهايت توسط سه تن از اشراف روسي 
به قتل رسيد. او كمي پيش از مرگ وقوع انقالب در 

روسيه را پيش بيني كرد. 

  مل بروكس تقدير شد
فرهنگ سينما| مل بروكس، كارگردان فيلم هايي 
چون »زين هاي ش��عله ور« و »فرانكنشتين جوان« 
چهل و يكمين جايزه يك عمر دس��تاورد موسسه 
فيلم امريكا را دريافت كرد. به گزارش خبرگزاري 
خبرآنالين، اين مراس��م روز پنجش��نبه با حضور 
تع��داد زي��ادي از چهره ه��اي ش��اخص دني��اي 
س��ينما و تلويزيون چ��ون مارتين اسكورس��يزي، 
 رابرت دني��رو و مورگان فريم��ن در دالبي تيه تر در 
لس آنجل��س برگزار ش��د. بيلي كريس��تال، ايمي 
پولر، س��ارا س��يلورمن، جيمي كيمل، ديويد لينچ، 
مارتي��ن ش��ورت و كارل راينر از ديگ��ر حاضران 
در مراس��م تقدير از م��ل بروكس 86 س��اله بودند. 
وودي آلن، كلينت ايستوود، جرج لوكاس، استيون 
اس��پيلبرگ، ووپي گودبرگ و جي��ن وايلدر هم در 
پيام هاي ويدئويي به بروك��س اداي احترام كردند. 
وايلدر ك��ه در فيلم هاي��ي چون »تهيه كنن��دگان«، 
»زين ه��اي ش��عله ور« و »فرانكنش��تين ج��وان« با 
بروكس همكاري كرده، گفت: »فكر نمي كنم هيچ 
آدمي در هيج جاي دنيا مانند تو باش��د.«جايزه يك 
عمر دس��تاورد را مارتين اسكورسيزي، به بروكس 
اعطا كرد. كارگ��ردان فيلم هاي »راننده تاكس��ي« و 
»گاو خش��مگين« بروكس را در رديف چهره هايي 
چون ب��رادران ماركس، ل��ورل و ه��اردي و آبوت 
و كاس��تلو قرار داد و گفت: »مل هميشه راه خود را 
رفته و ما را در اين سفر تفريحي با خود همراه كرده 
است.«بروكس پس از دريافت جايزه گفت: »فيلم ها 
زندگي من را نجات دادند. آنه��ا روح من را نجات 
دادند، خ��وب و بدش مهم نيس��ت.«بروكس يكي 
از تنها 14 فردي اس��ت كه برنده جوايز امي، گرمي، 
اسكار و توني شده  اس��ت. »فيلم صامت« و »تاريخ 
جهان، قس��مت اول« از ديگر فيلم ه��اي او در مقام 
كارگردان اس��ت و فيلم هايي مانند »م��رد فيل نما«، 
»مگس« و »فرانسس« نيز در شركت »بروكس فيلمز« 
متعلق ب��ه او توليد ش��ده اس��ت. بروك��س كه در 
نيويورك به دني��ا آمده، اولين بار س��ال 1964 براي 
نوشتن و روايت فيلم كوتاه انيميشن »منتقد« برنده 
جايزه اس��كار ش��د و در 1964 براي فيلمنامه فيلم 
»تهيه كنندگان« دومين اس��كار خ��ود را گرفت. او 
از 1997 تا 1999 براي س��ريال »ديوان��ه تو« برنده 
سه جايزه امي ش��د و براي نمايش »تهيه كنندگان: 
موزيكال جديد مل بروكس« ك��ه از 2001 تا 2006 
در برادوي روي صحنه رفت، سه جايزه توني و دو 
جايزه گرمي گرفت. از برن��دگان قبلي جايزه يك 
عمر دستاورد موسسه فيلم امريكا AFI مي توان به 
اليزابت تيلور، كرك داگالس، ايستوود، اسپيلبرگ، 
لوكاس و اسكورس��يزي اش��اره كرد. موسسه فيلم 
امريكا ژوئن پارسال نيز با اعطاي دكتراي افتخاري 
از بروكس تقدير كرد. اين موسسه كه سازماني غير 
انتفاعي است سال 1967 تاسيس شد. اولين جايزه 

يك عمر دستاورد AFI سال 1973 اعطا شد. 

در ششمين هفته نمايش

فروش 400 ميليون دالري  
»مردآهني 3»

»مرد آهني 3« اين هفته به ف��روش 400 ميليون 
دالري در سينماهاي امريكاي ش��مالي دست پيدا 
مي كند. فروش كلي فيلم تا به ام��روز در اين محل 
ب��ه 390 ميليون دالر رس��يده اس��ت.  ب��ه گزارش 
خبرگزاري فارس، ف��روش 400 ميليون دالري اين 
اكش��ن ماجراجويانه ابر قهرمانانه در حالي نصيب 
آن مي ش��ود كه ش��ش هفته از نمايش عمومي آن 
مي گذرد. با اين رقم فروش، س��ومين قسمت فيلم 
كميك اس��تريپي »مرد آهني« اولين و تنها محصول 
سال 2013 صنعت سينماي امريكا است كه موفق به 
كسب چنين موفقيت بااليي مي شود. به اين ترتيب، 
»مرد آهني 3 «ن��ه تنها پر فروش تري��ن فيلم فصل 
تابستان امس��ال ش��د، كه تا به حال پر فروش ترين 
فيلم سال جاري ميالدي هم هس��ت. با آنكه فصل 
تابستان سينما تازه شروع شده است ولي تحليلگران 
اقتصادي س��ينما مي گويند بعيد مي دانند هيچ فيلم 
ديگري بتواند در اين ايام به چنين رقم فروش بااليي 
دست پيدا كند. تا به حال پر فروش ترين فيلم سال 
2013 جدول گيشه نمايش س��ينماهاي امريكاي 
شمالي بعد از »مرد آهني 3« اكشن ماجراجويانه»از: 
بزرگ و پر قدرت« با يك فروش233 ميليون دالري 

بوده است. 

خبردريچه

 گفت وگو با مارگارت فون تروتا به مناسبت
 اكران فيلم زندگي  هانا آرنت 

تفكر هميشه نجات بخش نيست 
»ها نا آرنت« آخرين ساخته مارگارت فون تروتا است كه اخيرا به اكران درآمده وفون تروتا هنوز از وسوسه 
بازگفتن ناگفته هاي تاريخ معاصر آلمان رها نشده و گزارش جنجالي هانا آرنت درباره دادگاه آيشمن را  دستمايه 

ساخته خود كرده است. در گفت و گوي زير فون تروتا به جنبه هاي مختلف فيلم،  قضاوت اخالقي آرنت در 
گزارشش كه براي نخستين بار در مجله نيويوركر منتشر شد صحبت كرده است.

   مترجم:كاوه جاللي

 چه چيزي در زندگي هانا آرنت به عنوان يك متفكر و فعال 
سياسي نظر شما را به خود جلب كرد كه فيلمي بر اساس 
زندگينامه او بسازيد؟ اين موضوع از سال ها پيش ذهن شما 

را درگير كرده بود يا موقعيت ساخت آن ناگهاني فراهم شد؟
بله، مي شود گفت از مدت ها پيش به اين موضوع فكر 
مي كردم. وقتي براي اولين بار به ساختن اين فيلم فكر كردم 
حدودا 10 سال پيش بود. تهيه سرمايه و نوشتن فيلمنامه 
هم بسيار زمانبر بود كه خود، داستان مفصلي دارد. اگر قرار 
بود روي داستان عاشقانه  هانا آرنت و هايدگر متمركز شويم 
مساله خيلي ساده تر مي شد: داستاني عاشقانه بين يك نازي و 
يك دختر يهودي. اين قصه براي همه جذاب بود و دوست 
داشتند آن را تماشا كنند اما من چنين قصه يي نمي خواستم. 
ايده اصلي حتي به خود من هم تعلق نداشت؛ من كه به تنهايي 
 نمي توانستم درباره متفكرها و فالسفه فيلم بسازم اما وقتي از 
پم كاتس خواستم كه با هم فيلمنامه را بنويسيم خيلي استقبال 
كرد و هيجان نشان داد و يك جورهايي من را تشويق كرد كه كار 
را به پايان برسانيم. يك نويسنده بعضي چيزها را خيلي راحت تر 
از يك فيلمساز تصور مي كند و مي نويسد. در واقع او بود كه 

برنامه را به راه انداخت و مرا تا به آخر مسير با خود برد. 
 اين مراحل نوشتن فيلمنامه احتماال بسيار سخت بوده 
است. فكر مي كنم درام پردازي درباره زندگي فلسفي و كار 

نوشتاري هانا آرنت كاري پيچيده بوده باشد؟
بله، قطعا بسيار سخت و طاقت فرسا بوده است. وقتي روي 
فيلمي كار مي كنيد كه همه چيزش را خودتان مي سازيد كاري به 
مراتب ساده تر در پيش داريد. در اين فيلم ما يك قصه داشتيم 
و زني كه واقعا آدم مهم و باهوشي است. براي همين واقعا بايد 
مسووالنه با قصه روبه رو مي شديم. بايد حواس مان مي بود كه 

كارش را تقليل ندهيم.
 آيا چنين احساسي داشتيد كه با اسناد تاريخي محاصره 

شديد؟
براي من قضيه اين جور بود كه انگار در حال درست كردن 
داستان خودم هستم. داستاني درباره كشور آلمان كه تالش كردم 
در همه فيلم هايم آن را تعريف كنم. فيلمي كه در وسط جنگ 
درباره لورا لوكزامبورگ در برلين ساختم هم از همين روش 
پيروي مي كرد. يك بار در زندگي ام خيلي سال پيش بود به 
خودم گفتم فيلم هايي بسازم كه تصويري از قرن گذشته را ارائه 
كند از اول تا به آخر. همه فيلم هايم چنين خصيصه يي ندارند اما 
فيلم هاي زيادي ساختم كه به اين قضيه مي پردازند و فيلم آخرم 

هم همين گونه است. 
كه  كرديد  پيدا  آرنت  هانا  زندگي  در  چيزي  چه   

شگفت زده تان كرده باشد؟
در آغاز كار خيلي از او مي ترسيدم و فكر مي كردم مثل خيلي 
از آ دم هاي دور و برم آدم مغرور و خودخواهي است. هميشه 
فكر مي كردم وقتي مي خواهم درباره كسي فيلم بسازم بايد 
حتما دوستش داشته باشم اما اينجا فهميدم كه هانا آرنت خيلي 
با من فرق مي كند، اصال او را نمي فهمم و بايد خيلي آرام به او 
نزديك شوم و حاال كه كار به پايان رسيده او را خيلي دوست 
دارم. مسير فيلم ساختن، مسيري بود كه من طي آن ترسم را كنار 
گذاشتم و از نزديك به سوژه ام نگاه كردم. مجبور بوديم كلي 
سند و مدرك را مرور كنيم و هنوز آدم هايي در نيويورك هستند 
كه هانا  آرنت را از نزديك مي شناختند و وقتي با آنها صحبت 
مي كرديم مي ديديم با چه عشقي از او تعريف مي كنند. پس 
فهميدم همه چيز حول محور او تعريف مي شود. شايد آدم 
مغرور و خودخواهي بوده باشد اما مي توانست خيلي مهربان 
و خوش قلب هم باشد. شخصيت خيلي پيچيده يي داشت و 
مجبور بودم از فاصله يي خيلي نزديك به مطالعه اش مشغول 
شوم تا اين پيچيدگي شخصيتي عظيم را به درستي درك كنم. 

اين را هم بگويم كه فقط شخصيت هاي پيچيده توجه من را به 
خود جلب مي كنند. 

 شما فيلم هاي زيادي با باربارا سوكوا كار كرده ايد. به 
عنوان يك بازيگر چه ويژگي منحصر به فردي داشت كه او 

را شايسته نقش هانا آرنت مي كرد؟
به نظرم تقدير بود كه اين گروه را كنار هم جمع كرد. هوش 
و عاطفه دقيق و بي كم و كاست باربارا بود كه او را مناسب اين 
نقش مي كرد و واقعا هم به عالي ترين شكل از پس اش برآمد. 
هر چيز كه من خواندم او هم خوانده بود. در مدت آماده سازي و 
تمرين خيلي دقيق بود و همان موقع فهميديم كه اگر او اين نقش 
را بازي نكند من اصال اين فيلم را نخواهم ساخت براي اينكه 
كس ديگري نمي تواند مثل او اعتماد من را به خود جلب كند. 
همين قدر كه من به او اعتماد كردم، او هم به من اعتماد داشت. 
شش فيلم با هم كار كرده ايم و حاال انگار دست به دست هم 
مي توانيم وارد هر تونل تاريك و ناشناخته يي شويم. اين فيلم هم 
درست همين طور بود. من ترسيدم و نمي دانستم در آخر، فيلم 

چطور از آب درخواهد آمد. 
 آيا رابطه شما جوري شده است كه به سرعت حرف هم را 
بفهميد؟ به عنوان يك كارگردان، ديگر به راحتي مي توانيد به 

او بگوييد كه چه مي خواهيد؟ 
پيش از اينكه فيلم شروع شود كلي با هم حرف مي زنيم. 
او هم كم و بيش هر چيز كه ما مي خوانيم يا مي نويسيم را 
مي خواند. با يك استاد فلسفه همراه شده بود و سعي مي كرد 

لهجه آلماني اش را كنترل كند. اگر لهجه اش درست از آب 
درنمي آمد ما در نهايت با كاريكاتور هانا روبه رو مي شديم و 
من خيلي نگران اين قضيه بودم. درباره لهجه اش بايد بگويم كه 
سه ماه قبل از شروع فيلمبرداري شروع كرد روي لهجه اش كار 
كردن. با همه با همين لهجه حرف مي زد و شوهر و دوستانش 
داشتند خل مي شدند. چون خيلي لهجه زشتي داشت. وقتي 
شروع كرديم به فيلمبرداري ديگر اين طرز حرف زدن رويش 
نشسته بود و براي همه عادي شده بود. او باهوش ترين بازيگري 
است كه من مي شناسم، براي همين دربار همه چيز مي توانيد با 

او بحث كنيد، از سياست گرفته تا ادبيات و فلسفه. 
 درباره بازيگري به اين خاطر كنجكاوي كردم چون وقتي 
در حال تماشاي فيلم بودم با خودم فكر كردم درام پردازي 
درباره فلسفه و نوشتن در مورد يك فيلسوف يا زندگي اش 
كه تنها صرف فكر كردن شده است نمي تواند به لحاظ 
حسي تماشاگر را درگير خود كند و شما با موفقيت اين كار 
را در اين فيلم انجام داديد. چه نگراني هايي قبل از شروع 

فيلمبرداري داشتيد و چگونه بر اين نگراني ها فائق آمديد؟
دقيقا حرف خوبي زديد. دو چيز در ذهن داشتم. مقاله يي 
وجود داشت كه او را به عنوان يك متفكر توصيف مي كرد: دراز 
مي كشيد و به سقف چشم مي دوخت، چشم هايش را مي بست 
و سيگار مي كشيد. مي توانستيد ببينيد و حس كنيد كه دارد فكر 

مي كند و نبايد مزاحمش شد. بنابراين دو يا سه بار در فيلم او 
را در اين حالت نشان داديم: يك بار ابتدا، يك بار در ميانه و 
يك بار در پايان فيلم. بعد با آيشمن مالقات مي كند و به بررسي 
او مشغول مي شود. همچنان كه درحال كار روي آ يشمن است 
مي توانيد ببينيد و حس كنيد دارد تصميم مي گيرد كه چگونه 
او را توصيف كند بعد كه تماشاگر آيشمن واقعي را مي بيند 
مي تواند هانا آرنت را هم در نظر داشته باشد چون شما هم 
همان تاثيري را از آيشمن مي گيريد كه هانا آرنت گرفته است. 
اين گونه تماشاگر و قهرمان فيلم با هم درگير مراحل درك و 
دريافت و چگونه توصيف كردن آيشمن مي شوند و بعد 
وقتي كه او از اين سفر دور و دراز بازمي گردد ديگر براي همه 

آشناست و نقطه مبهمي براي تماشاگر باقي نمانده است. 
 هيچ وقت به اين قضيه فكر كرديد كه بازيگري به جاي 
آيشمن بازي كند؟ شما به طور كامل از تصاوير آرشيوي 
استفاده كرديد كه به نظر درست ترين تصميم مي آيد اما به 

هرحال كار غيرمعمولي بود. 
نه اين كار براي من واقعا ضروري بود براي اينكه يك 
بازيگر هر چقدر هم خوب و عالي بازي كند باالخره يك 
بازيگر است و هر چيز كه مي بينيد و توجه شما را به خود 
جلب خواهد كرد، بازي درخشان او خواهد بود و در بهترين 
حالت مي گوييد: »واي چقدر عالي بازي كرده است.« اما اين 
يارو هيچ كس نيست حسي كه من مي خواستم را فقط خود 
آيشمن مي توانست منتقل كند و براي همين از اول دنبال اين 

بودم كه تصاوير آرشيوي درستي از او پيدا كنم و بخت يار بوديم 
كه توانستيم اين تصاوير را پيدا كنيم. آيشمن يك سيگاري قهار 
بود و در دادگاه سيگار كشيدن ممنوع بود، مي گفت تنها  نكته يي 
كه باعث مي شد تحت فشار قرار بگيرد همين سيگار نكشيدن 

بوده و نه جو دادگاه. 
جايگاه  از  بي واسطه  را  قضيه  اين  مي توانستند  آنها 
خبرنگاران ببينند پس مشكل سبكي به وجود نمي آيد. اگر 
هانا آرنت هم در خود اتاق دادگاه حضور مي يافت ديگر 
نمي توانستيم از اين تصاوير آرشيوي به اين خوبي استفاده كنيم. 
 اول مصاحبه گفتيد كه اگر راجع به رابطه هانا آرنت و 
مارتين هايدگر مي نوشتيد قضيه خيلي ساده تر مي شد اما به 
هر حال به اين رابطه هم در فيلم اشاره يي مي شود كه چطور 

شهرت اين دو تحت تاثير قرار گرفت. 
از هايدگر تنها به اين خاطر استفاده كردم كه شيوه سوم فكر 
كردن را هم نشان دهم. براي اينكه آرنت متفكر بود آيشمن 
قدرت تفكر نداشته است نه اينكه احمق باشد بلكه فقط 
نمي تواند فكر كند. آرنت خود متفكر است و در آخر مي گويد 
تفكر شايد بتواند از ما در برابر فجايع محافظت كند و بعد سر 
و كله آدم سومي پيدا مي شود. مارتين هايدگر،  كسي كه استاد 
تفكر است و آرنت همفكر كردن را از او آموخته اما  فكر كردن 
نتوانسته هايدگر را نجات دهد، نتوانسته باعث شود او كار 

درست را انجام دهد. اين موضوع توجه من را بسيار به خود 
جلب كرد.

  فكر مي كنيد فيلم به نوعي درصدد القاي اين مساله 
است كه تفكر آن طور كه هانا آرنت فكر مي كند نمي تواند 
نجات بخش باشد و دلسردي غيرقابل اجتنابي در اين ميان 

وجود دارد؟
من يك كمال گرا هم هستم. اميدوارم فكر كردن با شيوه يي 
كه شما داريد يا نگاه به جهان با چشم هاي خودتان با اراده 
آزاد باعث شود بهتر بفهميد. هانا آرنت هميشه مي گفت دلم 
مي خواهد خوب بفهمم. اين يكي از مهم ترين جمالت او 
است. فهميدن مي تواند از شما محافظت كند. اما در همين 
قضيه هم اطمينان خاطري نيست. اين هم هست كه او باالخره 
از سنت كانتي مي آيد، از كمال گرايي كانتي. كمال گرايي اي 
كه معتقد است تفكر باالخره شما را نجات خواهد داد. من هم 
چنين اميدي دارم. من طرف آرنت هستم. فقط به هايدگر نگاه 

نكنيم. او متفكر كاملي نبوده است.
  خيلي نسبت به واكنش هاي فيلم كنجكاوم. در زمانه يي 
زندگي مي كنيم كه از لحاظ سياسي همه حساس شده اند و 
پرونده دادگاه آيشمن هم هنوز انگار با ما است و به پايان 
نرسيده است. شما هم با مخالفت و تهديد روبه رو شديد. 
مخالفت هايي از همان جنسي كه هانا آرنت با آن روبه رو 

شد.
شنيده ام كه معتقدند هانا آرنت، آيشمن را درك نكرده است 
و آيشمن هنرپيشه فوق العاده يي بود كه كل صحنه هاي دادگاه 
را در حال بازي كردن بود. خيلي ها مي گويند او بيشتر از آنچه 
به نظر مي آمد فعال بوده و اين قضايا تنها دو سال است كه در 
مركز توجه قرار گرفته. وقتي داشتيم فيلمنامه را مي نوشتيم اصال 
اينها را نمي دانستيم. شايد خودش را دست كم مي گرفت ولي 
من همچنان معتقدم او اصال نمي توانست به خودش فكر كند. 
اصال شناخت جهان به وسيله ذهن و فكر خودش را رها كرده 
بود. در دادگاه آلماني حرف مي زد ولي نمي توانست يك جمله 
كامل بگويد. يكسري جمله هاي كليشه يي مي گفت. من خيلي 

زبان انگليسي ام خوب نيست.
نمي توانم قضاوت كاملي داشته باشم اما او به هر حال 
آلماني بود و در مورد اين بخش مي توانم بگويم حتي يك جمله 
معنادار را نمي توانست به پايان برساند. اصال نمي توانستيم او را 

يك فرد يا انساني كه در حالت عادي قرار دارد در نظر بگيريم.
 وقتي كارنامه فيلمسازي خودتان را در نظر مي آوريد، 

جايگاه اين فيلم را در كجا قرار مي دهيد؟
هنوز خودم نمي دانم. خيلي ها كه فيلم را ديده اند مي گويند 
اين بهترين فيلم من است و من با دهاني باز نگاه مي كنم و 
نمي فهمم چرا. مي گويم من قبال خيلي فيلم هاي مهم تر و بهتري 
 ساخته ام، چرا اين فيلم بايد بهترين فيلم من باشد؟ بعد ديگر 
حتي منتظر پاسخ نه هم نمي مانم. اصال هنوز نمي دانم اين فيلم، 
فيلمي خوب است يا نه. وقتي واكنش تماشاگران را ديدم، اولين 
بار فيلم را در جشنواره تورنتو نشان داديم، در سالن دويست 
نفره كه كامال پر بود و خيلي عالي و هيجان انگيز بود. بعد روي 
صحنه رفتيم. حس كردم تماشاگران فيلم را فهميده اند و خيلي 
خوشحال بودم. كمي خيالم راحت شد، با خودم گفتم، خب 
پس، حداقل خيلي فاجعه هم از آب درنيامده است. نسبت 
به خودم خيلي سختگير هستم و هيچ وقت مطمئن نيستم كار 
درست را انجام داده  ام. حس مي كنم كه كاري بايد انجام شود 
و فكر مي كنم كه كار درست چيست و بعد سعي مي كنم با 
شجاعت همان كار را انجام دهم. هميشه شك و ترديد وجود 
دارد. ترديد هيچگاه رهايم نمي كند. فكر مي كنم اين يك شيوه 
اروپايي فيلمسازي است؛ اروپايي ترين راه براي فيلم ساختن 

هميشه مردد بودن است.

در آغاز كار خيلي از او مي ترسيدم و فكر مي كردم مثل 
خيلي از آ دم هاي دور و برم آدم مغرور و خودخواهي 

است. هميشه فكر مي كردم وقتي مي خواهم درباره كسي فيلم 
بسازم بايد حتما دوستش داشته باشم اما اينجا فهميدم كه هانا 
آرنت خيلي با من فرق مي كند، اصال او را نمي فهمم و بايد خيلي 
آرام به او نزديك شوم و حاال كه كار به پايان رسيده او را خيلي 

دوست دارم. مسير فيلم ساختن، مسيري بود كه من طي آن 
ترسم را كنار گذاشتم و از نزديك به سوژه ام نگاه كردم

يادداشت

  سعيد احمدي پويا  تصور كنيد كسي يك اتهام غيراخالقي 
به شما نسبت بدهد و آنقدر اين اتهام از شخصيت شما به دور 
باشد، كه براي شما مضحك و خنده دار باشد. اما پس از مدتي، 
همكاران شما جور ديگري نگاه تان مي كنند. همه با هم پچ پچ 
مي كنند و سنگيني نگاه بقيه، آزارتان مي دهد. كار به جايي مي رسد 
كه شريك زندگي تان هم شما را مورد پرسش قرار مي دهد و شما 
فرو مي رويد زير بار سنگين »شك«. تعجب مي كنيد كه چطور 
نزديكان شما، تمامي  شناختي كه از شما داشتند را به يك باره 
فراموش كردند و به خودشان اجازه دادند كه به شما شك بكنند. 
»شكار« روايت مردي است كه زير سايه شك دوستانش له 
مي شود. شكي كه هيچ راه گريزي از آن نيست و هر چقدر كه او داد 
بزند، انگار در خأل فرياد زده است و كسي صدايش را نمي شنود. 
هر چقدر اين اتهام درگير با ارزش هاي يك جامعه باشد، واكنش ها 
به آن شديد تر خواهد بود. »ارزش« عقيده و باور پايداري است كه 
فرد بر مبناي آن، شيوه رفتار خودش را برمي گزيند. اين ارزش ها 
در تعامل با افراد ديگر، به يك باور عمومي تبديل مي شود و 
اعضاي يك جامعه درباره آنان، به نوعي وفاق مي رسند. اين ارزش 
اجتماعي با هويت يك جامعه درآميخته مي شوند و همبستگي 
افراد آن جامعه، بر اين ارزش ها استوار مي شود. در فيلم »شكار«، 
باور جامعه به پاكي و معصوميت كودكان است و همه آنها به اين 
نكته اعتقاد دارند كه كودكان دروغ نمي گويند. اين يك باور متداول 
در جوامع مختلف است. به عنوان نمونه، جمله »حرف راست را 
از بچه بشنو« عبارتي متداول در جامعه ايران است. براي بسياري 
صحت اين گزاره و گزاره هاي مشابه بديهي است. كارگردان فيلم 
سعي كرده است كه با خلق يك موقعيت، صحت اين گزاره ها را به 
چالش بكشد. لوكاس، مربي مهدكودكي كه عاشق كودكان است، 
به خاطر يك حرف دروغ كودكانه، به آزار جنسي كودكان متهم 
مي شود و آنگاه جامعه يي كه به صداقت و معصوميت كودكان 
ايمان دارد، به جنگ با لوكاس برمي خيزد و او را مچاله مي كند. از 
سوي ديگر، فيلم خشونت ذهني افراد را هم به تصوير مي كشد. 
مدير مهدكودك، مساله يي كه صحت آن اثبات نشده است را به 
بد ترين شكل اعالم عمومي مي كند و نوعي هجمه اجتماعي عليه 
لوكاس شكل مي دهد. حتي به خودش اجازه مي دهد كه به همسر 
سابق لوكاس تلفن كند و موضوع را به او هم اطالع بدهد تا مانع 

ديدار فرزند لوكاس با پدرش شود. تئو پدر كالرا است ولي قبل از 
آن بهترين دوست لوكاس است. دوستي كه سال هاست دوستش 
را مي شناسد و بهتر از هر كس ديگر، لوكاس را مي شناسد؛ اما در 
همراهي با اين هجمه اجتماعي، تمام شناخت چندين ساله اش 
از لوكاس را فراموش مي كند و به خشونت ذهني خود جوالن 
مي دهد تا لوكاس را له كند. اين خشونت ذهني، اجازه هرگونه 
تفكر و برخورد منطقي را از افراد مي گيرد و آنها را به واكنش هاي 
غريزي وا مي دارد. در فيلم »شكار« هيچ فردي، شخصيت منفي 
نيست. كالرا كه از خانواده يي نابسامان رنج مي برد، عاشق لوكاس 
است و لوكاس اين را مي فهمد و به كالرا گوشزد مي كند كه برخي 

كار ها را بچه ها نبايد انجام بدهند. همين توصيه كوچك، آرزو ها 
و روياهاي كالرا را ويران مي كند و در يك انتقام كودكانه، حرف 
احمقانه يي مي زند. بعد اين جامعه است كه وارد روايت مي شود 
و بر مبناي آن حرف احمقانه يك كودك، داستاني مي سازد تا به 
خشم دروني خود جوالن دهد. گرته، مدير مهدكودك، حرف 
در دهان كالرا مي گذارد و با اعالم اين جريان به پدر و مادرهاي 
ديگر، دامنه اين جريان را گسترش مي دهد و پدر و مادرهاي ديگر، 
كودكان خود را وا مي دارند كه در اين باره تخيل كنند و داستان 
هيجان انگيز تر بشود! فرضي كه هنوز از سوي مراجع قانوني اثبات 
نشده است، حكم مي شود و حتي پس از مداخله پليس و مشخص 

شدن بي اعتباري اش، از رونق نمي افتد و جامعه با تمام قوا، لوكاس 
را طرد مي كند. نكته عطف فيلم، آنجايي است كه حتي كالرا به 
پدرومادرش اعتراف مي كند كه حرف درستي نزده و لوكاس 
كاري نكرده است. اما جامعه نمي خواهد اشتباه خود را بپذيرد و بر 

اشتباه خود اصرار مي كند. 
»لوكاس« شخصيت محوري فيلم است و خط روايي فيلم 
بر مبناي تقابل جامعه با او شكل مي گيرد. شخصيتي كه عاشق 
كودكان است و سعي مي كند برخالف بقيه مربيان مهدكودك، 
همبازي بچه ها بشود و با آنها حرف بزند. او آنقدر محبوب 
بچه هاست كه بچه ها در دنياي كودكانه خود، عاشق او مي شوند. 
او حواسش به بچه هاست و حتي پس از تمامي اتفاقات، لوكاس 
كالرا را دوست دارد و سعي مي كند كه اين كودك صدمه يي از 
اين خشونت نبيند. زدن اتهام كودك  آزاري به اين شخصيت، 
اگزاژره يي است كه روايت براي نشان دادن شدت خشونت 
ذهني جامعه، از آن بهره گرفته است. جامعه به يكباره، تمامي 
تصاوير ذهني از نحوه تعامل لوكاس با كودكان را فراموش مي كند 
و تصوير يك هيوال را جايگزين آن مي كند و نسبت به آن واكنش 
نشان مي دهد. سكانس رفتن لوكاس به سوپرماركت و برخورد 
فروشندگان با لوكاس، اوج اين واكنش را تصوير مي كند؛ انگار 
تبهكار ترين آدم روي زمين به فروشگاه آنان قدم گذاشته است و 
نه همشهري و دوست سابق شان. همه فراموشي گرفته اند و فقط 
يك هيوال را در پيش چشم خود مي بينند. بازي مدس ميكلسن 
در نقش لوكاس، بسيار به پرداخت اين نقش كمك كرده است. 
با مقايسه چهره ميكلسن و ميميك صورتش در نقش لوكاس 
در سكانس هاي مختلف، مي توانيد تاثير اين هجوم بي وقفه را 
بر زندگي يك انسان ببينيد. زمان مي گذرد و تصور مي شود كه 
جامعه اشتباه خويش را پذيرفته است اما سكانس پاياني فيلم، 
نشان مي دهد كه هيچ چيز تغيير نكرده است. شايد در ظاهر افراد 
لبخند مي زنند و انگار كه اين كابوس به پايان رسيده است اما جامعه 
نمي خواهد بپذيرد كه اشتباه كرده است و خشم  دروني خود را 
مهار كند. جامعه شكار خودش را فراموش نمي كند. مي خواهد 
كه پايش را بر گلوي شكار بگذارد و با فشار دادن پايش، شهوت 
خويش را ارضا كند. لوكاس بايد بپذيرد كه هيچ نقطه اميدي براي 

يك قرباني نيست. جامعه به شكار خود مفتخر است. 

نقدي بر  فيلم شكار، ساخته توماس وينتربرگ

شكار يك شهروند به دست شهر


