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نگاهي به فيلم »سه روز آينده«
سه چهره  از جان

هن��وز تصوی��ر تاریک اس��ت و چیزی را 
نمی بینیم؛ مردی در ماشین التماس می کند 
که او را به  بیمارستان برسانند. صدای شلیک 
گلوله، برخورد  یا تصادف می آید. بعد، مردی 
را پش��ت فرمان ماش��ینی می بینی��م. چهره  
مضطرب و نگرانش دلهره ای درونی را نمایان 
می کن��د. صورتش اندکی خونی اس��ت. ولی 
مصم��م و پُرغرور پیش می رود. دوباره تصویر 
س��یاه می شود. عنوان بندی آغاز شده، دوباره 
»جان« را می بینیم. این بار مصمم تر است اما 
در چهره اش رافتی نمودار ش��ده. گویا چیزی 
را فهمیده که پیشتر نمی دانسته اما این درک 
سد راه او نیست. باز هم تصویر می رود و وقتی 
بازمی گردد چهره  ج��ان در بهتی غریب فرو 
رفته. او به جایی خارج از ماشین نگاه می کند 

و گویا چشم انتظار چیزی است. 
چهره  اول

الرا، زن ج��ان، به  اتهام قتل رئیس��ش به  
زن��دان افتاده. کس��ی ب��اور نمی کند چنین 
جنایتی اتفاق افتاده باش��د ولی تمام شواهد 
علی��ه الرا س��ت. درس��ت همان جا ک��ه نگاه 
پُرجوش و هیجاِن جان، به چشمان آن وکیل 
بی خیال، اما منطقی گره می خورد که این کار 
)یعن��ی آزاد کردن زنش را( به  هر طریقی به 
 انجام خواهد رساند، می توان به دیدن فیلمی 
گرم و پُراحس��اس امیدوار شد که به  راحتی 
مردانگی و غیرت ورزی قهرمانش را به منطق 
داستانی ترجیح می دهد. پل هیگنس داستان 
پایمردی مردی را که از اس��تاد دانش��گاهی 
معمول��ی به برنامه ریزی دقیق ب��رای فرار از 
زندان تبدیل می شود، با نهایت ظرافت برایمان 

تعریف می کند.
پ��س جان در تالش��ی به ظاه��ر مضحک 
می کوشد نقشه  نجات الرا از زندان را ترتیب 
ده��د. و فیلم به س��مت نمای��ش  قصه  مردی 
می رود که در مقابل سیستمی که می خواهد 
خانواده اش را از هم متالشی کند، ایستادگی 

می کند.
چهره  دوم

تالش ه��ای جان یکی پ��س از دیگری به 
بن بس��ت می رسند. جان در این راه می آموزد 
که از آن مرد بی دس��ت وپای استاد دانشگاه، 
تبدیل به  مردی جسور و همه فن حریف بشود. 
ش��اید به گواه حرف پدرش در دنیای دیگری 

می کن��د  زندگ��ی 
ول��ی روزبه روز برای 
واقعیت  ب��ا  مواجهه 
می ش��ود.  آماده ت��ر 
رویارویی  وقت  حاال 
با چهره  دوم اس��ت؛ 
اعتراف  او  الرا پیش 
می کن��د قتل کار او 

بوده و جان را با تنهایی اش تنها می گذارد. به 
 اول ماجرا بازگردیم. آیا از همان ابتدا هم برای 
جان فرقی می کرد که الرا جنایتکار باش��د؟ 
نه، او همس��رش را می خواست و خانواده اش؛ 
پس مصمم تر می ش��ود و دل به  مهری محال 
می بن��دد که از او دریغ ش��ده اس��ت. به  الرا 
قول می دهد نخواهد گذاش��ت تا آخر عمرش 
در زندان بمان��د، چرا که او به  بی گناهی الرا 
ایمان دارد چرا که او زنش را می شناسد. جان 
به  چیزی معتقد اس��ت که حت��ي الرا نیز به  
آن ایمانی ندارد. پش��ت آن شیشه جداکننده  
زندان، الرا س��رش را از روی تردید و تاس��ف 
تکان می دهد و جان چیزی را به دست آورده 

که به  این راحتی ها رهایش نخواهد کرد.
چهره  سوم

ج��ان موفق می ش��ود الرا را ط��ی برنامه  
زمان بندی ش��ده  پیچی��ده ای از زندان فراری 
بدهد. الرا از فرار تن می زند چرا که از سرانجام 

کار می ترسد. 
وقتی هم که مشخص می شود آنها شانسی 
برای همراه کردن پسرش��ان ب��ا خود ندارند، 
نقشه  به  ظاهر شکست خورده بهانه ای می شود 
برای اعمال��ی انتحاری و برنامه ریزی نش��ده. 
ماشین شان کنار بزرگراه متوقف مانده و آنها 
در سکونی مرگ آفرین جامانده، با  خیره شدن 
به  پیش روی ش��ان آینده ای نامعلوم را تصور 
می کنن��د؛ تا اینکه جرقه  ایم��ان، برای آنچه 
تاکن��ون برای��ش جنگیده اند، از پ��س رفتار 
دس��تان الرا بروز می کند، و »جان بهت زده« 
به پ��ا می خیزد تا هر طور ش��ده این غائله را 

خاتمه دهد. 
ب��رای هر فراری باید برنامه ریزی کرد، اما 
هر برنامه ریزی بدون ایمان به  انجام  ش��دنش 
بی نتیجه خواهد بود. درست وقتی در فرودگاه 
جلوی پسرش��ان را می گیرند تا جیب هایش 
را بگردن��د دس��ت مان می آید که »س��ه روز 
آینده« دقیقاً درباره  چیست. وقت آن رسیده 
که این ب��ار الرا به  مرد زندگی اش امید دهد 
ک��ه همه چیز درس��ت خواهد ش��د و باز هم 
رفتار دس��ت ها همه چیز را در مس��یر درست 

هدایت می کند.
چیزی زیباتر از خانواده ای که بعد از سال ها 
به هم رس��یده اند هم هس��ت؟ به خصوص که 
به سبک همه  فیلم های اینچنینی دریا را هم 
به  عنوان مقصد به این زیبایی اضافه کنیم. 

نقد فيلم »زيبا« ساخته ايناريتو 
باز شدن آخرين در ....

اوکس��بال داللي اس��ت که ه��ر کاري براي 
تامین معاش��ش انجام مي دهد؛ از فروش قبر تا 
عرضه محصوالت قاچاق. اوکس��بال خانواده اي 
فروپاش��یده دارد. همس��رش تعهد ب��ه خانواده 
ندارد و دو کودکش، تنها امیدش��ان به اوس��ت. 
در این شرایط، او مي فهمد بیماري اش به قدري 
پیشرفت کرده است که تا چند ماه دیگر بیشتر 
زنده نیس��ت. اوکس��بال، یکي از هزاران آدمي 
اس��ت که در جامعه، براي گذران زندگي خود، 
ب��ه ه��ر دري مي زنند؛ اما نگرش اوکس��بال به 
انس��ان هاي پیرامونش است که او را از دیگران 

متمایز مي کند. 
وضعیت آرماني ارتباط با دیگري، در تحقق 
یک پیش ش��رط مه��م مهیا مي ش��ود.  پذیرش 
دیگ��ري، فارغ از اهمیت تعلق او به قوم، گروه و 
دیني خاص شرط اساسي در این موضوع است؛ 
ب��ه عبارت دیگر یک انس��ان مس��تقل از عقاید 
و هویتش تعریف ش��ود و یک انس��ان، فقط به 
عنوان یک انسان مطرح باشد. انسان ها از لحاظ 
احساسي، پیش از آنکه بیندیشند، داراي حس 
همدردي نس��بت به دیگران هستند. انسان  در 
براب��ر درد و رن��ج همنوع خود واکنش نش��ان 
مي دهد. ه��ر چقدر میزان این واکنش، در پرتو 
تعلق��ات قومي و گروهي قرار بگیرد، انس��ان از 

وضعیت آرماني خود فاصله مي گیرد. 
مساله شخصیت اصلي فیلم، مواجهه او با مرگ 
است. کشمکش اوکسبال با خودش، معلول همین 
مساله است. مواجهه با مرگ، یک تجربه عاطفي 
و احساس��ي است که تمام شئون زندگي فرد را 
در برمي گیرد. رویارویي اوکسبال با مرگ، بر ترس 
از مرگ استوار نیست. اوکسبال مرگ را »نیستي« 
تصور نمي کند و آن را رهایي از رنج و آالم بشري 
مي داند. او مردگان را رهاشده از رنج و در آرامش 
کامل مي بین��د. تنها دغدغه او، آینده فرزندانش 
پس از مرگش است. بازي زیرپوستي خاویر باردم، 
این کشمکش دروني را در سکانس هاي مختلف به 
تصویر مي کشد. اوج این کشمکش، هنگام مرگ 
پناهندگان  چیني است. او خود را مقصر مي داند 

و از درون فرو مي ریزد.  
کارگ��ردان دو رویکرد متف��اوت به زندگي و 
م��رگ دارد. تصاویر ماورایي با رنگ هاي روش��ن 
فیلمبرداري شده اس��ت. به عنوان نمونه، فضاي 
زندگي پس از مرگ اوکسبال که به همراه پدرش 
اس��ت، در دش��ت پوشیده از برف اس��ت. این در 
تقابل تصاویر زندگي اوکس��بال است. کوچه هاي 
تنگ، خانه هاي تاریک 
و فضای��ي با رنگ هاي 
زندگي  محی��ط  تیره 
مي سازد.  را  اوکسبال 
انگار رنج و آالم او نمود 
بیروني یافته است. این 
راس��تاي  در  رویکرد، 
مس��اله فیلم اس��ت و 
به نوعي مواجهه کارگردان با مس��اله مرگ است. 
شیوه به  کار گرفته  شده براي تصویر این مواجهه، 
در بخش های��ي از فیلم ب��ا کلیت فیلم هماهنگ 
نیس��ت. به عنوان نمون��ه کارگ��ردان در فضاي 
رئالیستي مربوط به زندگي اوکسبال، از تمهیدات 
سوررئالیستي بهره مي جوید. چسبیدن مرده هاي 
پناهن��دگان چیني به س��قف و... س��کانس هایي 
هس��تند که نامتناس��ب با فضاي س��کانس هاي 
پیشین هستند و کارکردي در روایت فیلم ندارند. 
یکي دیگر از ضعف هاي فیلم، خرده داستان هایي 
اس��ت ک��ه به م��وازات خ��ط روایي فیل��م طرح 
مي شوند و در خدمت روایت اصلي فیلم نیستند. 
خرده داس��تان هایي مانند توانای��ي احضار ارواح 
توسط اوکس��بال، رابطه دو مرد چیني و... نمونه 
خرده روایاتي هستند که اگر حذف بشوند، روایت 
فیلم را دچار مش��کل نمي کنند و چه بس��ا فیلم، 
مساله خویش را روان تر و پیراسته تر روایت مي کرد. 
ن��ام فیلم، »زیبا« اس��ت. زیبا با امالي غلط. 
دختر اوکس��بال، امالي این لغت را مي پرسد و 
اوکسبال بر این امال تاکید مي کند. داستان فیلم 
در ش��هر زیباي بارسلونا مي گذرد ولي مخاطب 
از مناظر زیباي بارس��لونا چیزي نمي بیند. انگار 
به غلط نام ش��هر بیان شده  است. فضاي شلوغ، 
س��رد و خشن ش��هر در مقابل تصور مخاطب از 
زیبایي هاي بارس��لونا در پي اثب��ات غلط  بودن 
تصور مخاطب اس��ت. اوکسبال شخصیتي است 
که حتي بر روي چگونگي غذا خوردن و تربیت 
فرزندانش حس��اس اس��ت، اما در جامعه، انگار 
در جایگاه غلطي قرار گرفته  اس��ت. اوکس��بال 
براي رفع  نگراني هایش درباره آینده فرزندانش، 
هرچه به نظرش مي رسد، انجام مي دهد. اما انگار 
سرنوشت به او ثابت مي کند نقشه ها و تصوراتش 
غلط است. انگار همه چیز غلط است تا مخاطب 
تصور غلطش از مرگ را به فراموش��ي بسپارد و 
زیبایي را در واژه و قالب جدید جست وجو کند. 
اکثر فرهنگ هاي دوران باستان به خصوص 
آزتک ه��ا و مایا ها، جغ��د را نماد مرگ و نابودي 
مي دانند. در ابتدا و آخر فیلم، که تصویر پس از 
مرگ اوکس��بال است، جغد مرده اي روي زمین 
دیده  مي ش��ود. ان��گار کارگ��ردان مي خواهد با 
نیس��ت  کردن نماد نابودي، یک جور جاودانگي 
را به تصویر بکش��د. تنها سکانسي که اوکسبال 
در آرام��ش کامل در کنار پدرش اس��ت. پدري 
ک��ه دیدنش، رویاي تمامي عمر اوکس��بال بود. 
مردي که زیبایي را متفاوت از همه مي نوش��ت 
و به هر دري زد تا به آرامش��ي جاودان برس��د. 
لورکا ش��اعر اسپانیایي شعر زیبایي دارد: از این 
همه در/ یکي حتماً واقعي است/ یکي از این همه 

در/ باید باز شود... 
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پايان تاريخ به روايت يك نويسنده عصيانگر در سينما 

اينك آخرالزمان

كورمك مك كارتي اين روزها يكي از محبوب ترين 
رمان نويسان در ميان تهيه كنندگان سينماي هاليوود 
اس�ت، بي برو برگرد مي شود از روي رمان او فيلمي 
تاثيرگذار خلق كرد؛ فيلمي كه به قول شارليز ترون 
هم روش�نفكرها دوس�تش دارند و ه�م آنهايي كه 

شيفته سينماي هاليوود هستند.
---

»جاده« یکي از آخرین فیلم هایي اس��ت که بر اساس 
یک��ي از  آخری��ن رمان هاي کورمک مک کارتي س��اخته 
ش��ده است. پیش از آن هم فیلم تکان دهنده جایي براي 
پیرمردها نیس��ت این نویسنده سروصداي بسیاري به راه 
انداخت و آنقدري که الیقش بود دیده شد. در فیلم جاده 
که دنیایي پس از فاجعه را تصویر مي کند، پدري )با بازي 
ویگو مورتنسن( بعد از مرگ همسر )با بازي شارلیز ترون( 
ب��ه امید یافتن نور و گرم��ا و چیزي براي خوردن، همراه 
پس��ر خردس��الش به راه مي افتد به سوي جنوب، به رغم 
خطرات جاده اي که حاال انس��ان ها براي خوردن یکدیگر 

کمین کرده اند.
داستان جاده، زندگي یک خانواده از این گروه کوچک را 
در این آخرالزمان نشان مي دهد. یک پدر، یک مادر و پسري 
کوچک که وقتي به دنیا آمده که حدود یک سالي یا بیشتر 
از زمان زلزله گذشته است و به تعبیري او هیچ شناختي 
از دنی��ا ندارد، به جز آنچه از پدر و مادرش یاد گرفته و از 
آنها آموخته اس��ت. والدیني که ب��ه او درس داده و مانند 
خودش��ان به مذهب و تقدیر خداوندي عادتش داده اند تا 
در زمان مناسب و در بزرگسالي احتمالي اش، خودش بهتر 
به معاني زندگي و دنیا و دین پي ببرد. در ادامه مادر دیگر 
طاقتش تمام مي شود. اگرچه مدت هاست که این گونه است 
و مدام مي خواهد دس��ت به اسلحه شود. دست به اسلحه 
شدن در آن زندگي آخرالزماني معني خاصي دارد؛ در آن 
زندگي این کار به معناي خودکشي کردن و راحت شدن 
است. اصاًل این کار به رنج آخر هم تعبیر شده و تعدادي 
از خانواده هاي بازمانده آخرین گلوله هایشان را براي خالي 

کردن در مغزشان حرام مي کنند.
آخر هیچ غذایي دیگر پیدا نمي شود. غذا به کنار، آب ها 
نیز دارند فاسد مي شوند. گیاهي نمي روید. پرنده و چرنده اي 
در کار نیس��ت و دیگر ذخیره اي باقي نمانده. برخي اسیر 
آدمخوارها ش��ده اند و برخي که هنوز خورده نشده اند در 
زیرزمین هاي آنها روي هم بسان گوشت زنده اما در حال 
نزاع زنداني هستند تا کي نوبت شان شود تا خوراک شام 
یا ناهار جماعت  آدمخوار شوند. اگرچه این آدمخوار ها نیز 
پیش از این آدم حسابي بودند اما به اندازه کافي از ایمان 
و تحم��ل برخ��وردار نبودند و آدمخواري را تنها ش��انس 

چندصباحي بیشتر زنده ماندن مي دانند.
در فیلم هایي همچون 2012 که آن هم آخرالزمان را 
تصویر مي کند، تصویر تاریک و تلخي از جهان پیش روي 
مخاطب قرار مي گیرد -این فیلم هم در باره جهان آخرالزمان 

است، اما از جنسي دیگر.
فیلم جاده که در جش��نواره ونیز سال گذشته  توجه 
بسیاري از منتقدان را جلب کرد و بعضي آن را موفقیتي 
خیره کننده در سینماي امروز  دانستند و بعضي شکست 
بزرگ، روایت وفادارانه اي است از رمان تکان دهنده و تیره 
نویسنده برجسته امریکایي، کورمک مک کارتي که به خاطر 

آن جایزه پولیتزر را هم گرفت.
مک کارتي این داس��تان را در سال 2006 یعني یک 
سال بعد از نوشتن »جایي براي پیرمردها نیست« نوشته. 
در ج��اده، دهمین رمان کورمک مک کارتي، که براي آن 
جایزه پولیتزر گرف��ت، کارگردان اس��ترالیایي تبار، جان 
هیلکوت با کمک فیلمبرداري وهم آلود و فراموش نشدني 
هاویه آگیره ساروب جهاني شبیه به پیامد توفان کاترینا 

را تصویر مي کند.
 بسیاري معتقدند ویگو مورتنسن که به قول منتقدها 
ب��ازي عم��رش را در این فیلم ارائه داده و ش��ارلیز ترون 
در مقابل برق دوربین هاي کارگردان اس��ترالیایي، »جان 
هیلکوت« کوش��یده است جهان تاریکي را که مک کارتي 
در جاده توصیف کرده با همه جزییات آن به تصویر بکشد. 

رابطه پدر و پسر، در محور این داستان قرار دارد.
مورتنس��ن مي گوید در این داستان مي بینیم که پسر 
اشتباهات پدر را یادآور مي شود و مي گوید این درس هایي 
نیست که به من آموختي و درس اخالقي که پدر مي گیرد، 
امیدبخش است. پدر و پسر در سفر هولناک خود در طول 
فیلم، تالش مي کنند از س��رماي تاریک و آسمان تیره از 
خاکس��تر اتمي، راهي به س��وي دریاي جنوب بجویند و 
در براب��ر فجایعي که مي بینند، حس ترحم و همدردي با 

انسانیت را در خود بیدار نگه دارند.
شخصیت مادر، با بازي شارلیز ترون، ماندن و مرگ را 
به س��فر خطرناک ترجیح مي دهد. شارلیز ترون مي گوید 
شاید االن راحت بشود گفت تصمیم چه باید باشد اما به 
هر دو حق نمي دهد و نمي خواهد در باره تصمیم شخصیت 

زن قضاوت کند.
فجایعي که پدر و پس��ر در س��فر خود با آنها روبه رو 
مي ش��وند، نمایانگر برداش��ت تلخي هستند که نویسنده 
کورمک مک کارتي از طبیعت انس��ان رقم زده. مورتنسن 
مي گوید مایه فرد، جامعه و دولت و حتي خانواده، در شرایط 

دشوار است که به آزمون گذاشته مي شود.
در واق��ع فیلم جاده تالش مي کند به فضاي ش��اعرانه 
و حماس��ي رمان کورمک مک کارتي وفادار بماند و درس 
اخالقي آن را به تماشاگر منتقل کند. شارلیز ترون مي گوید 
این فیلم تصویرگر بدترین ش��رایط اس��ت، و در بدترین 
مقتضیات اس��ت که ما باید به چیزي پاک در درون خود 
ایمان داشته باشیم، براي اینکه ما در عین حال به بدترین 
و خوب ترین قادر هستیم و این فیلم، یادآور و تاکید کننده 

این نکته است.
مورتنسن مي گوید هر مکتب معنوي، از بودایي گرفته تا 
یهودیت، یا مسیحیت و اسالم، همه مهرورزي را کمال عقل 
مي دانند، وقتي مثل شخصیت هاي این فیلم همه چیز از 
خانه و غذا و وطن و امید از دست رفته، چیز ساده اي باقي 
مي ماند: اینکه سر آخر متوجه مي شوند همدیگر را دارند. 
مک کارتي را اغلب با فاکنر مقایسه مي کنند، به خاطر 
عالقه اش به تصویرکردن زندگي در دشت هاي غرب امریکا و 
صفحات جنوب و فضاي خالص وسترن ها، اما اغلب جهاني 
را تصویر مي کند در پیامد یک انهدام یا فروپاشي... جالب 
اس��ت که در 70 سالگي دارد بهترین کارهایش را منتشر 
مي کند. رمان آخري او، جاده، رمان دهمش را از بهترین 
کارهایش مي دانند. داستان فیلم، 10 سال بعد از آخرالزمان 
شروع مي شود، زمین لرزه ها و آتش سوزي هایي که بیشتر 
دنیا را نابود کرده، 10 سال پیش بوده... که البته برخالف 
فیلم 2012 که توصیف کردیم، این فجایع و خرابي ها اصاًل 

در فیلم نمایش داده نمي شود.
جهاني تصویر مي شود در پیامد قیامتي عظیم؛ وقتي 
فاجعه اي جهاني مثل جنگ اتمي مثاًل بیشتر دنیا را ویران 
و نابود کرده. ویگو مورتنسن پدر گرسنه و الغر اندامي است 
با چهره اي دردکشیده، شبیه به کنده کاري هاي »ال گرکو« 
هنرمند برجسته اسپانیایي که دست پسرش را مي گیرد 
و سفري طوالني و طاقت فرسا را شروع مي کند در قحطي 
و وحش��ت این س��رزمین قیامت زده، امریکاي سوخته و 
بمب زده، و تمام دارایي شان را مي گذارند در یک چرخک 
خری��د و راه مي افتن��د در جهاني که خط��ر آدمخواران و 
نومیدي پدر را بارها به طرف خودکش��ي مي راند اما تنها 
چیزي که آنها را نجات مي دهد، عشق شان به همدیگر است.

شخصیت  ترون که هنگام فاجعه حامله بوده، هم ضعیف 
است هم قوي؛ براي اینکه سرسختانه و شاید واقع بینانه تر 
از ش��وهرش معتقد است تنها راه نجات، خودکشي است.  
در این دنیاي مرگبار و خاکستري، تقریباً حیواني نیست و 
آدم هاي اندکي توانسته اند زنده بمانند؛ براي اینکه چیزي از 
زمین نمي روید و ذخیره هاي غذایي کره زمین، سال هاست 
تمام شده. تعبیر آن شعر فروغ است که »و آنگاه خورشید 
س��رد شد و برکت از زمین ها رفت...و سبزه ها به صحراها 
خش��کیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند... و در غارهاي 

تنهایي... زن ها... بچه هاي بي سر...«
اما در س��اختن فیلم از رمان هاي مش��هور و برجسته 
ادبي، همیشه بحث وفاداري مطرح است... به خصوص از 
طرف هواداران نویس��نده... که در مورد فیلم جاده ظاهراً 
راضي به نظر مي رس��ند ولي به چه قیمتي. از دید منتقد 
ورایتي، تاد مک کارتي، این وفاداري باعث شده است فیلم 

بي بخاري از آب در بیاید.
ت��اد مک کارتي نویس��نده ورایتي مي نویس��د چالش 
کارگردان این بود که اوالً چیزي بس��ازد که در برابر این 
رمان عرض اندام کند و ضمناً چیزي باش��د که در جهاني 
به این تیرگي که تصویر مي کند، ارزش تماشا داشته باشد 
ولي غیر از جنبه هاي بصري حماسه تیره سفر این پدر و 
پسر در جهان پسا آخرالزمان، این فیلم در همه قسمت هاي 
دیگر کار کم مي آورد. تاد مک کارتي منتقد ورایتي نوشته 
برادران کوئن براي اولین بار ثابت کردند که مي شود یک 
رمان کورمک مک کارتي را به فیلمي هنري و قابل تماشا 
تبدیل کرد، و جالب اس��ت ک��ه برعکس آن کتاب، رمان 
»جاده« خیلي سینمایي نوشته شده، پر از تصویرسازي هاي 
دقیق از امریکاي بعد از قیامت، و با دیالوگ خیلي کم، که 

واقعاً تصاویر سینمایي اش از صفحه روي پرده مي جهند.
اما این منتقد معتقد اس��ت کارگردان و فیلمبردارش 
در حالي غرق تصویرگري این جهان بودند، تصویر اصلي 
 pacing و بزرگ تر را گم کردند، که همان زمان بندي یا
درام داس��تان باش��د... به این ترتیب بهایي که کارگردان 
براي وفاداري به فضاهاي توصیف شده در فیلم پرداخته، 
از دید دیگري، دور کردن فیلم از عرف هالیوود و سینماي 

رایج است.
فضاي دودزده و تیره فیلم که کورمک مک کارتي اول 
کتاب توصیف مي کند: »که س��یاهي ش��ب هایش عمیق 
اس��ت و روزهایش تیره و تار«؛ وفاداري به این جهان، به 
قول دبورا یانگ منتقد هالیوود ریپورتر به قیمت فدا کردن 
رنگ، صحنه هاي بزرگ و تصویرگري استاندارد هالیوودي 
تمام شده و باید براي آن به کارگردان فیلم آفرین گفت.

کارگ��ردان هیلکوت ب��ه کمک فیلمب��ردارش هاویه 
آگیره ساروب در فیلم »جاده« دنیایي هولناک و سترون 
ساخته اند، که وجه مشخه آن فقدان رنگ است، که همه 
چیز آن از گرد نرم خاکستري رنگي پوشیده شده است و 
حتي دریا خاکس��تري است. تنها لحظه اي که این فضاي 

مرگبار گریبان تماش��اگر را رها مي کن��د، در لحظه هاي 
فالش بک اس��ت به دنیاي پی��ش از قیامت، که در جهان 

گرما و عشق و موسیقي هست.
منتقد نیویورک آبزرور، نویسنده کهنه کار، رکس رید، 
کار جان هیلکوت در روایت سینمایي این اثر را یک موفقیت 
هنري خارق العاده توصیف کرده. ظاهراً حتي اگر به خاطر 
فضاي سیاهش فروش زیادي نداشته باشد، تمجید بعضي 

منتقدها را در کنار خود دارد.
خیلي ها مس��حور تصاویر این فیلم از جهان سوخته و 
س��ترون شده اند. منتقد ورایتي که آن را یک پله باالتر از 
فیلم هاي زامبي توصیف مي کند به خاطر اینکه مهاجمان 
آدمخوار یا آدم هایي که اجزاي بدن خودشان را کباب کرده 

و خورده اند، دست کمي از زامبي ها ندارند.
عالوه بر ورایتي که زیاد از این فیلم خوشش نیامده، باید 
از راجر ایبرت هم اسم برد که در نقدش نوشته کارگردان 
جان هیلکوت تصاویر رمان مک کارتي را زنده کرده است اما 
فیلمش از احساس عاطفي خالي است و مثل این مي ماند 
که به قول آن جوک مشهور، آهنگ ترانه اي را یاد گرفته 
اما شعرهاش را نه. یا به قول مارک تواین، شعرهاي ترانه اي 

را یاد گرفته و آهنگش را نه.
منتقد روزنامه پرتیراژ گلوب  اند میل کانادا، که این فیلم 
را در جشنواره تورنتو تماشا کرد، مي نویسد این رمان هم 
مثل »جایي براي پیرمردها نیست« داد مي زد براي تبدیل 
شدن به فیلم، و بعد از تمجید از تصاویر خارق العاده فیلم 
از جهان هولناک و س��تروني که در کتاب توصیف شده، 
از بازي ه��ا تعریف کرده و از کارگردان جان هیلکوت هم 
تعریف کرده به خاطر کارگرداني خوددار و امساک آمیزش، 
اما نوش��ته چیزي که کم دارد، سنگیني جگرسوز تقریباً 
غیرقابل تحملي است که ریتم اثر است، بافت اثر است و 
آن پژواک هاي کمرنگ انجیلي در نثر کورمک مک کارتي 
است که با آنها داستان »جاده« یک ادیسه، یا سفر حماسي 

است و بدون آنها، یک گردش.

فيلم جاده كه 
در جشنواره ونيز 

سال گذشته  
توجه بسياري از 
منتقدان را جلب 

كرد و بعضي 
آن را موفقيتي 
خيره كننده در 
سينماي امروز  

دانستند و 
بعضي شكست 
بزرگ، روايت 

وفادارانه اي 
است از رمان 
تكان دهنده و 
تيره نويسنده 

برجسته 
امريكايي، 

كورمك 
مك كارتي كه به 
خاطر آن جايزه 

پوليتزر را هم 
گرفت.

ترجمه: ايمان گودرزي

جش��نواره فیلم لوکارنو یک��ي از قدیمي ترین 
جش��نواره هاي فیلم جهان به ش��مار مي آید. این 
جشنواره  براي اولین بار در سال 1۹۴6 در لوکارنو 
که از شهرهاي زیباي جنوب سوئیس است، افتتاح 
شد و حاال پس از کن و ونیز و همپاي کارلو ویواري 
)در چک(، باسابقه ترین جشنواره فیلم جهان است.

جشنواره لوکارنو به جز سابقه اش از چند جهت 
قابل توجه اس��ت: از نظر تع��داد فیلم هایي که به 
نمایش مي گذارد، یکي از بزرگ ترین جشنواره هاي 
اروپا محسوب مي شود و از طرف دیگر سعي دارد به 
جاي جذب ستارگان سینما و فیلم هاي جنجالي به 

چهره هاي جوان سینما توجه داشته باشد. 
اما ش��اید همین نوع نگاه در اهمیت دادن به 
چهره هاي جوان باعث شده  لوکارنو در سال هاي 
اخیر کمت��ر مورد توجه جهاني ق��رار بگیرد و به 
ش��کلي اهمیت و اعتبارش در رسانه هاي جهاني 

کمرنگ تر از پیش شود.
شاید به همین دلیل برگزار کنندگان جشنواره از 
سال پیش تصمیم گرفتند  مدیر هنري چندین ساله 
آن یعن��ي فردریک مایر را تعویض کنند و از یک 
چه��ره جوان براي دمیدن خوني تازه در رگ هاي 
جش��نواره استفاده کنند. این گونه بود که الیور پر 
۳۹س��اله از سال قبل سکان هنري جشنواره را به 
دس��ت گرفت و امسال سعي کرد با جذب بیشتر 
چهره هاي شناخته شده جهاني از ژرار دوپاردیو تا 
کلودیا کاردیناله جذابیت هاي ظاهري جشنواره را 

بیشتر کند. س��ینماي روباز پیاتزا گرانده امضاي 
جش��نواره لوکارنو و یکي از شاخص هاي مهم آن 
اس��ت. این پرده بزرگ که در میدان اصلي شهر، 
یعني در پیاتزا گرانده نصب شده و گفته مي شود 
بزرگ ترین پرده سینماي اروپاست، 26 در 1۴ متر 
است و هر شب بر روي آن یکي از فیلم هاي مهم 
جشنواره براي حدود پنج تا هشت هزار تماشاگر 

به نمایش درمي آید. 
   امس��ال پیاتزا گرانده شاهد نمایش دو فیلم 
کالس��یک به عنوان پیش نمایش در روزهاي قبل 
از آغاز جش��نواره بود: »صبحانه در تیفاني« فیلم 
کمدي گرم و گیراي بلیک ادواردز و »آمارکورد« 

شاهکار فدریکو فلیني.
 اما فیلم س��وپر هشت ساخته جي جي آبرامز 
به تهیه کنندگي استیون اسپیلبرگ آغازگر رسمي 
جشنواره بود و اولین نمایش اروپایي خود را تجربه 
کرد، اما باران امان نداد و افتتاحیه جشنواره دچار 

مشکالتي شد.
 دیگ��ر فیلم هایي که امس��ال رن��گ این پرده 
باش��کوه را دیدند شامل دو فیلم از جشنواره کن، 
ل��وآور )آکي کوریس��ماکي( و رانندگي )نیکالس 
ویندینگ رفن(، یک فیلم کالسیک شگفت انگیز 
از س��اخته هاي وینس��نت مینه لي با عنوان یک 
امریکایي در پاریس که با حضور لسلي کارون بازیگر 
فیلم هاي مینه لي ب��ه نمایش درآمد و فیلم هاي 
تازه اي چون دوس��تان ب��ا منفعت ها )ویل گالک، 

امریکا(، شکارچیان سر )مولتن تیلدام- نروژ(، جهنم 
)تی��م فلبام- آلم��ان(، و اگر همه ما با هم زندگي 
مي کردیم )استفان روبلن- فرانسه و آلمان(مي شود.

یوزپلن��گ طالیي، عن��وان مهم تری��ن جایزه 
جش��نواره سینمایي لوکارنوس��ت که هر سال به 
بهترین فیلم بخش مسابقه بین الملل این جشنواره 

اهدا مي شود.
 س��ینماي ایران هم بي نصی��ب از این جایزه 
نبوده و تا به حال دو بار در سال هاي 1۹۹۵ براي 
فیلم خمره ساخته ابراهیم فروزش و 1۹۹7 براي 
فیلم آینه س��اخته جعفر پناه��ي این جایزه را به 

خانه برده است.
اما امسال تنها فیلم ایراني اي که در جشنواره به 
نمایش درمي آید، همین برنده ایراني سال 1۹۹7 
یعني فیلم آینه اس��ت که در واقع در بزرگداشت 
جعفر پناهي به نمایش گذاش��ته مي شود. پس از 
جش��نواره هاي کن، ونیز و برلین، این توجه ویژه 
دیگري از سوي جشنواره هاي جهاني به وضعیت 
این فیلمساز ایراني است که با حکم بسیار سنگین 

زندان در ایران روبه رو شده است.
امس��ال ای��ن فیلم ها براي دریاف��ت یوزپلنگ 
طالیي با هم رقابت مي کنن��د: پرواز ویژه )فرنان 
ملگار(، آخرین نمایش )لوران آش��ار(، بازگش��ت 
براي ماندن )مي الگروس مومنتالر(، هتل بیروت 
)دانیل آربید(، زمیني دیگر )مایک کاهیل(، راهي 
به ماوراء )آنکا دامیان(، بهترین خواسته ها )آدرین 

سیتارو(، سال ببر )سباستین للیو(، پلیس )ناداف 
لبید(، آوازهاي قاچاقچیان )ربا آمور(، زندگي سطح 
پایین )نیکالس کلوتز، الیزابت پرسوال(، خانواده 
شاه پسند )فردریک شوپت، ژولي گیلبرت(، میان 
ما )مارکو ون گفن(، اشتیاق )کاتسویا تومیتا(، هفت 
عمل تش��کر )جیان لوکا، ماسیمیلیانو دو سریو(، 
آخرین روز ها در اورش��لیم )توفیق ابووائل(، تري 
)آزازل جاکوبز(، تنها ترین سیاره )جولیا لوتکف(، 
کوئن توکیو )شینجي آیوما( ، خداحافظ عشق اول 

)میا هانسن الو(. 
 برگزارکنن��دگان جش��نواره لوکارنو از س��ال 
پیش تصمیم گرفتند مدیر هنري چندین س��اله 
آن یعن��ي فردریک مایر را تعویض کنند و از یک 
چه��ره جوان براي دمیدن خوني تازه در رگ هاي 
جش��نواره استفاده کنند. این گونه بود که الیور پر 
۳۹ ساله از سال قبل سکان هنري جشنواره را به 
دس��ت گرفت و امسال سعي کرد با جذب بیشتر 
چهره هاي شناخته شده جهاني از ژرار دوپاردیو تا 
کلودیا کاردیناله، جذابیت هاي ظاهري جشنواره 

را بیشتر کند.
پائولو برانکو تهیه کننده پرتغالي ریاست هیات 
داوران را ب��ر عه��ده دارد و لوی��ي گارل )بازیگر و 
کارگردان- فرانسه(، ساندرا هولر )بازیگر- آلمان(، 
بتینا اوبرلي )فیلمساز- سوئیس( و لوکا گاداگنینو 
)فیلمس��از، فیلمنامه نویس و تهیه کننده -ایتالیا( 

دیگر اعضاي هیات داوري هستند.  

 الیور پر دبیر هنري جش��نواره در گفت و گو با 
مجله اسکرین مي گوید: »امسال به یک تعادل کامل 
رس��یدیم. از مرور آثار وینسنت مینه لي، مسابقه 
بین المللي با فیلم هاي هنري، که با فیلمس��ازان 
مولف مستقل نظیر میا هانسن الو، شینجي آیوما 
و ربا آمور زایمچ ترکیب شده، در کنار بزرگداشت 
بازیگران و تهیه کنندگاني که دوست ش��ان داریم 
و س��تایش مي کنیم، نظیر ایزابل هوپر، آبل فرارا، 
مایک مداووي، ژرار دوپاردیو و کلودیا کاردیناله.«

امسال بودجه جش��نواره به میزان ۳۵0 هزار 
فرانک س��وئیس افزایش یافت��ه و به دو میلیون و 

۳۴0 هزار فرانک رسیده است. 
یکي از برنامه هاي امس��ال تقدیر از فیلمس��از 
برجسته امریکایي آبل فرارا بود، اما مراسم تقدیر 
از او در میدان پیاتزا گرانده با حواشي اي همراه بود. 
زماني که چندین هزار تماشاگر در مراسم رسمي 
منتظر یک تقدیر چنددقیقه اي و بعد تماشاي دو 
فیلم بودند، فرارا با گرفتن میکروفن به خواندن یک 
آواز راک پرداخت. اما این پایان ماجرا نبود؛ او یک 
آواز دیگر هم خواند و بعد باز رضایت نداد تا اینکه 

آواز سوم را هم به پایان رساند!
اما به هر حال تماشاگران پیاتزا گرانده از کلیپ 
فیل��م تازه او با عن��وان ۴: ۴۴ آخرین روز زمین با 
قصه اي جذاب درباره پایان جهان که ماه آینده در 
بخش مسابقه جشنواره ونیز به نمایش درمي آید 

به شوق آمدند.

جشنواره لوكارنو آغاز مي شود

شكار يوزپلنگ از ميدان پيانزا گرانده
آنيسا رضايي
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