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و

انـــدرسون
 2021تعلــق دارنــد و تشــریح کارهــا و میــزان توفیقشــان میتوانــد چــراغ راهی
بــرای هنرمندانی باشــد کــه هم اکنون مشــغول ســاخت و تدوین آثارشــان برای
فصلهای بعدی هســتند و از هر اندیشــه و راه و وســیلهای برای صیقــل زدن بهتر و
بیشــتر به کارهای هنری خود اســتقبال میکنند .در این شماره روزنامه از فیلمهای
جدیــد مردانی تحســین شــده همچون گییرمــو دل تــورو مکزیکی برنــده اصلی
اســکارهای  2017و پــال توماس اندرســون یاد میکنیــم که دومی در پیشــینهاش
ســاخت فیلمهای غنی و پرمضمونی مثــل «مگنولیا» و «خون بپا خواهد شــد»
مشــاهده میگــردد و از جریانســازان اصلــی ســینمای امریــکا در  25ســال اخیر
بوده است.

وصال روحانی
خبرنگار

قســمت پنجم از مجموعــه مطالب معرفــی هنرمندان و فیلمهــای نامزد جوایز
اســکار امســال نامها و اوصاف افــرادی را دربر دارد که جدیدترین آثار هنریشــان
بــا شــاخصههای مــورد نظــر آکادمی علــوم ســینمایی و هنرهــای تصویــری برای
نامزدی و فتح این جوایز همخوانی بیشــتری نسبت به ســایر فیلمها و هنرمندان
دارد .ایــن به معنای قطعیت پیروزی فیلمهایی نیســت کــه در این مطلب مورد
اشــاره قرار میگیرند و شــاید برخی نامزدیها هم برای آنها تحقق نیابد اما شــکی
نیســت که این آثار و هنرمندان ســازنده آنها به جمع خوبهای ســال پایانیافته

«همــه دربــاره جیمــی
صحبــت میکننــد» بــه
همه درباره کارگردانــی جاناتــان
جیمیصحبت بوترل یک کار موزیکال
میکنند
جدیــد و مبتنــی بــر
گریمهــای مفصل روی
چهــره کاراکترهــا و صاحــب حــال و هوایــی
غیرواقعــی و سرشــار از خیالهایی اســت که
بــا واقعگراییهــای تلــخ دو ســال کرونــا زده
اخیر در تضاد آشــکار قــرار دارد و کامالً با آن
بیگانه است .با این حال تغییر چهره پررنگ
و عمیق کاراکترها و فضای غلو شــده داستان
نیــز ابــزاری جالــب و موفق بــرای جلب نظر
اعضــای آکادمی اســکار و نیل بــه کاندیدایی
ایــن جوایــز از ایــن طریق اســت .یکــی از این
هنرمنــدان میتواند ریچارد ای گرنت مســن
باشد که گریم او چنان غلیظ و افراطی است
کــه به عاملی بــرای تحیر بینندگان و کشــیده
شــدن نگاههای کنجــکاو به ســمت او تبدیل
میشــود و ایــن چیــزی اســت که ســازندگان
فیلــم آن را هــدف گرفتهاند .هر چه هســت،
این فیلم ساخته شده توسط شرکت آمازون
درباره یک هنرمند نوجوان است که با آرزوی
ورود به جمع مشــهورترین بازیگران کارهای
موزیکال و اپرایی وارد این عرصه میشــود و
همزمانی این امر با شــرایط سخت زیستی و
اقتصــادی دنیــا و ناهمخوانی ایــن دو مورد،
هم رسیدن به این هدف را سخت میسازد و
هم بینندگان این فیلم را با دنیایی ناشناخته
و اتفاقاتــی غیرمترقبــه رودررو میکنــد .بــا
چنیــن وصف و حالــی «همه دربــاره جیمی
صحبــت میکنند» خــوراک «گلــدن گلوب»
و مناســبترین کاال بــرای فتــح ایــن جوایــز
نشان میدهد که پس از اسکار دومین جایزه
بــزرگ و معــروف ســینمایی دنیا به حســاب
میآیــد ولــی مانعــی هــم در ایــن راه وجود

دارد و آن فقــدان حامیــان بــزرگ مالــی و
شــرکای قوی تبلیغاتی برای این فیلم اســت
و تــا زمانی که این متاعها را نداشــته باشــید،
رسیدن به گلوبها بسیار سخت خواهد بود.
گلــوب در بســیاری از مــوارد پایه اولیــه برای
دورخیز بهترین فیلمها و هنرمندان به سوی
اســکار هــم بوده و بــه این ترتیب با نداشــتن
عنصــر اول و دور ماندن احتمالی از گلوبها
دســتهای این فیلم در مراســم اســکار هم
کمــی بســته خواهــد ماند .شــکی نیســت که
خمیرمایــه فیلــم و عناصــر تشــکیلدهنده
ی اوریژینــال فیلــم
آن و بخصــوص آوازهــا 
ضروریــات فتــح جوایــز برتــر ســال را بــرای
ایــن فیلــم فراهــم آوردهانــد امــا ایــن فیلم
در شــرایطی وارد رقابــت نهایــی گزینــش
بهترینهای ســال شده که از تبلیغات بزرگی
که برای رسیدن به اهدافش مورد نیاز است،
بیبهــره نشــان میدهــد .بــا چنیــن نگاهــی
ایــن فیلم مثــل بوکســوری میماند کــه وارد
رینــگ شــده و باوجود داشــتن تکنیک خوب
و مشــتهای قــوی مربیانی ندارد کــه او را به

مارلی ماتلین  36ســال پیش تبدیل به تنها بازیگر ناشنوای تاریخ
شد که جایزه اسکار بهترین هنرپیشه زن اول ( )1986را برای فیلم
«فرزنــدان یک خــدای کوچکتر» تصاحب کرده و حــاال که بیش از
ســه دهــه و نیــم از آن تاریخ میگــذرد ،او چنان بــازی تأثیرگذاری
کدا
را در فیلــم « »Codaبــه کارگردانی ســیان هدر ارائــه داده که بعید
اســت پس از این ســالهای طوالنــی او را مجدداً نامــزد این جایزه
(البتــه در شــاخه برتریــن بازیگر نقش دوم زن) نکند .فیلمی که اســکار نقــش اول را به
ماتلین بخشــید و در عین جوانی او را مشــهور کرد« ،فرزندان خدای کوچکتر» در سال
 1986بــود و فیلــم جدیدی که او را در مســیر نامزدی اســکار نقش دوم ســال  2022قرار
داده« ،کدا» به کارگردانی سیان هدر است که مثل فیلم خبرساز  36سال پیش وی حال
و هوایــی انســانی و اجتماعــی و عاطفی دارد و البته اشــک بینندگان را هــم در میآورد.
«کدا» پیرامون مادر کر و اللی اســت که باید با فرزند  17ســاله شــنوا و قادر به تکلماش
ارتباطی درست و کامل را برقرار کند و کنار وی یک زندگی موفق خانوادگی داشته باشد
اما به ســبب عارضه ناشــنواییاش به سختی به این مهم نایل میشود و مشکالت از در
و دیــوار بــرای او میبارد .حســن ماتلین این اســت که چون مادرزاد کــر و الل بوده بدون
هیچ ادا و تظاهری و بســیار واقعی میتواند تصویرگر مردمانی از این دســت باشد و آن
قدر واقعی نشان میدهد که در قالبهایی از این دست قادر به تأثیرگذاری عمیق روی
هر بینندهای هســت .در عین حال ناشــنوا بودن ماتلین سبب شــده او به جز نقشهای
مربوط به این قشــر هرگز نقشهای دیگر و امکانهایی متفاوت را دریافت ندارد و قادر
بــه ورود بــه عرصههایی تازه نباشــد و دنیایش محدود و جوایزش انــدک بماند .در این
راســتا حضور او در فیلمها و تئاترها و ســریالهایی متعدد از  1986به بعد هرگز به حد
و حدودی نرســید که وی آرزو داشــته و هدف گرفته بود و زحمات فراوان و کم ثمرش او
را بارها فرسوده و ناامید کرده است.

سوی پیروزی سوق بدهند .الزم است بدانید
جوایــز گلــدن گلــوب ســالها اســت در دهــه
دوم ژانویــه (حــدود  20دی) براســاس آرای
نشــریات خارجــی مقیــم امریکا بــه بهترین
آثــار ســینمایی و هنرمندان خالــق آنها اهدا
میشــود و فقــط تأخیرهــای کرونایــی قدری
در ایــن تاریــخ تغییــر ایجــاد کردهانــد .چه با
تأخیــر و چــه بــدون آن در  70درصــد موارد
کاندیداها و برندههای اســکار که طی  50روز
بعدی چهره نشــان میدهنــد ،همان مردان
و زنان تحسین شــده در آیین گلوب بودهاند.
از آنجا که گلوب برخالف اســکار به دو شاخه
بنیادیــن دراماتیــک و غیردراماتیک (مرکب
از آثــار موزیــکال و فیلمهای مفرح) تقســیم
میشــود ،شــانس فیلمهــای موزیــکال برای
فتــح گلوبهــا طبعاً بیشــتر از اســکار اســت
که یــک جایــزه تجمیعی به حســاب میآید
و برنــدگان آن میتواننــد بــه هــر یــک از دو
شــاخه درام و غیردرام تعلق داشــته باشــند
و به همین ســبب نیز دسترســی به اســکارها
دشوارتر از صید گلوبها است.

ایــن فیلــم دلهــرهآور تــازهای از
گییرمــو دل تــورو اســت و بافت
آن و نــوع ارائــه قصه بــه گونهای
کوچه
اســت که با یــک «فیلم نــوآر» با
وار
کابوس
معیارهــای دهــه  2020طــرف
هستیم .یک اتفاق جالب در این
فیلم همبازی شــدن مجدد کیت بلنشــت استرالیایی و
رونی مارای امریکایی براساس انتخاب و رویکرد دل تورو
اســت و این دو هنرپیشــه زن نامدار شــش سال پیش در
«کارول» ســاخته تاد هینــز امریکایی نیز همبازی بودند.
تفــاوت ایــن فیلم با کار هینز این اســت کــه برخالف آن
فیلــم ،ســهم و نقــش مــارا در این اثر ســینمایی بســیار
کوچکتــر از فیلم هینز اســت و در فیلم هینز ،بلنشــت
و مارا ســهمی برابر داشــتند .با وجــود این نحوه طراحی
داستان توســط دل تورو و شــکل پردازش اتفاقات فیلم
بــه گونهای اســت که مارا باوجــود کوچکتر بودن نقش
محولــه بــازیاش تــوی چشــم میخــورد و از هیــچ یک
از ارکان اصلــی و جریانــات پایــهای فیلم جدایــی ندارد.
بــا ایــن حــال «کوچــه کابــوسوار» یــک کار اوریژینال و
فیلمی خلق شــده توســط دل تورو نیست و این هنرمند
چنــد وجهی که چهار ســال پیش با «شــکل آب» یکی از
غیرمتعارفترین فیلمهای ســالیان معاصر را ساخت،
برای پــردازش «کوچه کابــوسوار» از یک رمان قدیمی

اظهــارات چنــدی پیــش
نائومــی اوســاکا ،تنیســور
شاه
مجــرب زن ژاپنــی و
ریچارد
ســیمونه بایلز ژیمناست
مشــهور زن امریکایــی
درخصوص طاقت فرسا
بودن فشــارهای روانی روی آنها و شکســتها
و کنار کشــیدنهای آنــان از مســابقات بزرگی
همچــون المپیــک توکیــو و یکی دو تــا از گرند
اسلمهای تنیس برای کاستن از فشار و نیل به
ســامتی روحی ،مناســبت زمانی فیلم «شاه
ریچارد» را بیشتر و عرضه آن را بسیار بهموقع
ســاخته زیــرا دقیقــاً دربــاره چنین فشــارهایی
و تبعــات آن اســت .برخــاف عنــوان فیلــم،
در جســتوجوی یــک کار درباری و نمایشــی
تئاتری از ویلیام شکســپیر و اقتباس سینمایی
تازهای از روی این گونه آثار نباشــید زیرا «شاه
ریچــارد» بــه کارگردانــی رینالــدو مارکــوس
گرین یک فضا و مبنــای کامالً متفاوت دارد و
درباره پدر ونوس و ســرهنا ویلیامز امریکایی و
سیاهپوســت است که با راهنمایی و مربیگری
پــدر ســختکوش و متخصصشــان تبدیــل به
موفقترین تنیســورهای زن دنیا طی  25سال
اخیــر شــدهاند .آنها طــی این مــدت مجموعاً
قریب به  50گرند اسلم (تورنمنتهای بزرگ
و اصلــی تنیس جهان) را برده و بر این ورزش
حکومــت کردهانــد .بــا اینکــه این دو تنیســور
برخــی خللها و شکســتها را هم داشــتهاند
امــا این توقفهــا در زمانهایــی روی داده که
آنها به خواســته خود بیشــتر به کارهای جنبی
و هنــری و نمایشــی پرداختــه و از تمرکز کافی
روی تنیس و تمرین این رشته دوری کردهاند.
تشبیه رفتار و منشهای پدر ونوس و سرهنا به
شاه ریچارد بیشــتر با هدف نشان دادن سهم
بــزرگ ایــن پــدر در شــکوفایی اســتعدادهای
دخترانــش صــورت گرفتــه و ســپردن ایــن

ویلیام لیندســی گریشام الهام گرفته است .یک اقتباس
قبلی سینمایی هم از روی این رمان وجود دارد که مربوط
به ســال  1947میشــود و نه فــروش زیادی داشــت و نه
منتقــدان آن را تحویل گرفتند .در نســخه دل تورو که در
عین حفظ خط اصلی و خمیرمایه داســتان اولیه برخی
به روزســازیها هم در آن انجام شــده ،مردی را (با بازی
بردلــی کوپــر) پیش رو داریم که از این شــهر به آن شــهر
میرود و از هر ماجرا و آدم و فرصتی برای کســب درآمد
بهره میگیرد .او روزی در مسیرش با یک زن روانشناس
خطرناک و غیر قابل تخمین (با بازی کیت بلنشت) آشنا
میشود که هر چیزی از او بر میآید و از حرکاتش تزویر و
ظاهرســازی میبارد .این زوج غریب و آنچه در ارتباط با
کاراکتر رونی مارا برای آنها اتفاق میافتد و فضای غریب
و مرموز فیلم چیزهایی اســت که حالت «فیلم نوآر»ی
فیلم را تشدید و آن را دیدنیتر و صاحب جذابیتهای
برخاســته از ناشــناختگی و ابهــام و ســردرگمی میکند.
دل تــورو باوجــود ارائــه فیلمهایــی علمی-تخیلــی و
مبتنــی بر توهــم در دوره اول کارش و ســپس رویکرد به
کارهــای حادثهای و پرفروش و هالیــوودی مانند دوگانه
« »Pacific Rimهمیشــه به ســمت آن دســته از کارهای
هنری گرایش بیشتری داشته که فضا و امکان فزونتری
را بــرای ایدهپــردازی و خیالســازی بــه او بدهنــد و
« »Nightmare Alleyچیزی از این قبیل است.

نقش کلیدی به ویل اســمیت نشــان از امید و
اهمیت فراوانی دارد که ســازندگان این فیلم
به سرنوشــت اقتصــادی آن و همچنین نحوه
برخــورد نهادهــای بــزرگ ســینمایی بــا ایــن
فیلم بســتهاند .شــاید ویل اســمیت در تضاد
بــا دوران طالیــیاش کــه ســالهای  1995تــا
 2010را در بــر گرفــت ،اینــک در گیشــه همان
حــس طالیــی و قــدرت ربایندگــی گذشــته را
نداشــته باشــد اما هنــوز خیلیهــا بــا ارائه هر
فیلــم تــازهای از او کیفیــت و پیامدهــای آن را
تعقیــب و آن کار را ارزیابــی میکننــد .پــس
از عرصــه «شــاه ریچــارد» هــم کــه مشــکالت
کرونایــی در اکران آن یک ســال و اندی تأخیر
انداخت ،همین واکنش از ســوی هنردوستان
مشاهده شــده است .اسمیت در شش ،هفت
ســال اخیر بــا فیلمهای ســنگین و رنگینتری
مانند «بیهوشی» و « 7پوند» برای فتح اسکار
هم خیز برداشــته امــا هرگز از ســطح کاندیدا
شــدن بــرای ایــن جایــزه فراتــر نرفته اســت و
«شــاه ریچــارد» اگر از این ســطح عبــور و ویل
اســمیت را بــه یک نامــزد جدیتر بــرای فتح
اســکار تبدیل کند ،تالش او را چیزی مؤثرتر از
همیشــه جلوه خواهد داد .ویل اسمیت اینک

در جایــگاه و مقطعی از زمان ایســتاده که هم
خودش باید پل عبور از شــهرت را که ســالها
زیر پــای او بــوده ،به وســیلهای برای رســیدن
بــه باالتریــن اعتبــار هنــری تبدیل کنــد و هم
آکادمی علــوم ســینمایی و هنرهای تصویری
بپذیــرد کــه در پــی ترســیم انــواع خاطــرات و
نوســتالژیهای مرتبط با اســمیت در دو دهه
و نیم اخیر زمان تعیین یک جایگاه تازه برای
ایــن هنرپیشــه قــد بلند سپاهپوســت رســیده
اســت .این از جالبترین وجوه اســکار در نود
و چهارمین دوره اهدای این جوایز به حســاب
میآید ،هر چند احساس میشود که پل عبور
اســمیت بــه ســمت اســکارها و یافتــن جایی
بیــن آنها هنوز قــوام الزم را نیافته و قســمتی
از ایــن مســیر ناپیمــوده باقــی مانــده اســت.
ایــن دســتکم یــک هشــدار تــازه بــه آکادمی
اســکار اســت تــا در ســالهای بعــدی پاداش
سالها پولســازی ویل اســمیت برای هالیوود
و روغــن زدن چرخههــای کار ایــن شــهرک
رویاســازیهای ســینمایی را از طریــق دادن
یکی از مجســمههای طالیی معــروف والاقل
یــک اســکار افتخــاری بــه او بدهــد و الطــاف
عظیم مالی وی را جبران کند.

تمامــی فیلمهــای پــال توماس اندرســون طی دو دهــه و نیم
اخیــر منهــای «تشــنه عشــق» کاندیــدای حداقــل دو جایــزه
اســکار شــدهاند و در نتیجــه ســخت اســت تصــور کنیم کــه کار
انتهای
تــازه او هیــچ جــا و احتمــال و امکانــی در راههــای منتهــی بــه
ً
تلخکامی اســکار 2022نــدارد و کال دســت خالــی خواهــد مانــد .فیلــم
جدیــد اندرســون کــه هــم «بطــن تلــخ» نامیــده شــده و هــم
«انتهــای تلخکامــی» نــه یــک داســتان معمولــی و خــارج از انگارهها و مکانیســم
هالیــوود و غیرمتکی بــر چرخههای فیلمســازی در غرب بلکه کامــاً مبتنی بر این
چرخههاســت و راجــع به مناســبات هالیــوودی و روشهــای فیلمســازی در غرب
اســت کــه انواع ارتباطات پشــت پــرده از آن میبارد و هر چیزی همانی نیســت که
نشان میدهد.
فیلم جدید اندرســون پیرامون نوجوانی دبیرستانی است که وارد کار سینما شده و
بازیگــری را آغــاز کرده و چون ســن کم و تجربه اندکی دارد ،هــر خطر بالقوهای وی
را تهدیــد میکنــد .اتفاقــات در دهــه  1970روی میدهد و در نتیجه مســأله گریم و
طراحی لباس و چهره و ارائه تصویر و تجســمی درســت از آن ایام از مشخصههای
مهم و ضروریات اکتســابی این فیلم اســت و اندرسون به خوبی توانسته این نیاز را
تأمین و فیلم را صاحب حال و هوای الزم کند.
با این اوصاف هم سران آکادمی اسکار در آن راز و رمزهای جذاب مورد عالقهشان
را یافتهاند و هم بینندگان معمولی ردی از اتفاقاتی که چون برایشــان غیرمنتظره
است ،ارزش تعقیب آن را تا آخرین ثانیههای فیلم دارد .شکی نیست که اندرسون
بــا ارائــه فیلمی کــه مبتنی بــر دنیای غیرقابــل اعتماد هالیوود اســت ،بیــش از هر
کســی در طول ســالجاری به الیههای پنهانی فیلمسازی نقب زده و افشاگریهای
حرفهای و اجتماعی کرده است.

