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آوای پایانی (ترانه آخر)
شــاید نگاهی ولو عمیق به متن داســتان
«آوای پایانــی» بــا کارگردانــی بنجامین
کلییری فقط یــک فیلم عادی و رایج از
تبار کارهای عاطفی و گریهدار را گواهی بدهد و چون
متمرکز بر یک فرد بیمار و تالش وابســتگان او برای
رفع کســالت اوست ،البد مســیری را طی میکند که
فیلمهای دیگری از این دست هم آن را پیمودهاند.
حتــی اگر این برآورد صحیح باشــد و جوهره ذاتی و
عمق داســتان «بیا ،بیا» در همان سطوح همیشگی
ایــن قبیل کارها توقف کند و قدمــی بلندتر برندارد،
بازیهای عالی هنرپیشــههای فیلم این کار تازه را از
اکثــر همگنانــش تفکیک کــرده و در مرتبت باالتری
مینشاند .از آن قبیلاند ماهرشاال علی سیاهپوست
که در شــش ســال اخیر دوبار اســکار بهتریــن بازیگر
نقــش دوم مــرد را بــرده اســت ،نائومــی هریس که
بــازی قویاش در نقش یک پلیس زن سیاهپوســت
و حقیقــت طلــب در «ســیاه و آبــی» به ســال 2018

تحســین شــده و البته گلن کلوز توانا و معروف که با
عبور از مرز  70ســال سن ،پیشینه هشت بار نامزدی
بــرای جوایــز اســکار بهتریــن بازیگر زن نقــش اول و
دوم ســال را دارد و عجبــا کــه هنــوز آن را تصاحــب
نکــرده اســت .این تصور کــه «ترانه آخر» بــا ترکیبی
از حربههــای ســنتی فیلمهــای عاطفــی و اتفاقــات
فیلمهای ماوراءالطبیعهای قصد شگفتزده کردن
تماشــاگران را دارد و از ایــن طریــق آکادمــی اســکار
را نیــز بــه تجلیــل از خــود وادارد ،برداشــت کامل و
منصفانهای از این فیلم نیست.
کافــی اســت به یــاد آوریم کــه گلــن کلوز چطــور در

فیلمــی نه چندان عمیق مثل «افســانه هیل بیلی»
نیــز ارائهگــر یــک بــازی عالــی بــوده اســت و از ایــن
طریــق در مییابیم که چگونــه عوامل اجرا و نفرات
ســازنده این فیلم دستاوردهای حرفهای باال و حوزه
تأثیرگــذاری وســیعی دارنــد و به هر چیزی متوســل
نمیشــوند .شــاید هــم آکادمــی علــوم ســینمایی و
هنرهــای تصویــری فــارغ از همــه عوامــل مثبــت و
منفی مورد اشــاره به این باور و نتیجه رســیده باشد
کــه زمان اهدای یک اســکار بــه گلن کلوز ســرانجام
رسیده است و هر چه در این زمینه تأخیر شود ،ظلم
صورت گرفته به وی فزونتر از اندازه خواهد شد.

«رنانه رینس وی» هنرپیشــه زن  34ساله نروژی
جدیدترین ســتارهای اســت کــه در آســمان هنر
هفتــم میدرخشــد و ایــن فیلــم تــازه قطعــاً بر
میزان تأیید عمومــی و محبوبیت وی میافزاید و موقعیت
او را تثبیــت خواهــد کــرد .این ســومین و آخرین قســمت از
ییــر اســت کــه آن را ســهگانه اســلویی
تریلــوژی یواخیــم تر 
نامیدهانــد و ویژگی مشــترک آنها این اســت که جملگی در
شهر اسلو ،پایتخت نروژ شکل میگیرند و ادغامی از اتفاقات
مهم یا کوچکی به شمار میآیند که وقتی کنار هم قرار داده
میشوند ،زندگی را بارز و روند آن را جلوهگر میشوند .شاید
«بدتریــن آدم در ایــن دنیــا» نگاهی منفی و نگرشــی از ســر
بدبینــی به وقایع کنونی جهان باشــد یــا حداقل یک کمدی
تلخ به شــمار آیــد ،اما تردیدی نیســت که رنانــ ه رینس وی
جدیترین و دراماتیکترین بازی ممکن را در آن ارائه داده
است .سند صحت این ادعا اختصاص یافتن جایزه بهترین

بازیگر زن جشــنواره معتبر کن فرانسه به وی در ژوئن 2021
(تیرمــاه  )1400به خاطر بازی در این فیلم بود که به تنهایی
نیز برای اضافه شــدن اســم او به مالحظات حاکم بر جوایز
پایانی سال کفایت میکند .معرفی این فیلم از سوی دولت
نروژ به آکادمی اسکار بهعنوان نماینده رسمی این کشور در
شــاخه برترین «فیلم بینالملل» (غیرانگلیســی زبان) نیز
چــه توفیقآمیز باشــد و چه به ناکامی منجر شــود ،بر حجم
تبلیغــات پیرامــون بازیگر اول زن فیلم افزوده و او را بیشــتر
به ســوی صف کاندیداهای اسکار ،سزار و گلدن گلوب پیش
رانده و فضا و یادگارهای جشنواره کن را به اوایل سال 2022
بسط داده است.

اسکارهای امسال به چه کسانی میرسد؟ (قسمت آخر)

از یورش تازه کولمن تا ارتقای درجات کلونی
وصال روحانی
خبرنگار

در قســمت ششــم (و آخــر) از ایــن سلســله مقــاالت اوصاف پنــج فیلم
دیگری را میآوریــم که در ماهها و هفتههای اخیر عرضه شــده و به لحاظ
کیفــی و مضمونــی شــرایط نامزدی بــرای جوایــز اســکار را از خــود بروز
دادهاند و شــاید تا واپســین روزها و ســاعات منتهی به اهــدای این جوایز
(دهــه اول فروردیــن مــاه  )1401در مســیر تصاحــب آن بماننــد .چنین
مســیری هرگز یک راه سرراســت و یــک فرایند صریح و قابل تشــخیص
و تــوأم با یقین بــرای هنرمندان و نهادهای هنری شــامل رســانهها نبوده
و اگرچــه طــی گمانه زنیهای حرفــهای بارها نــام و وصــف کاندیداهای

احتمالــی به درســتی در متن اخبــار و در جریــان گمانهزنیهــا آمده اما
اســکار وســیله و جایزهای اســت که با هر احتمال و امکانی عجین است
و گاهی مصلحتهای سیاسی بر صالحیتهای حرفهای چربیده و این
جوایز را به دســت کســانی رســانده که لزوماً ارائهگر بهترین نمایشهای
ســال نبودهاند .همین کــه آکادمی علوم ســینمایی و هنرهــای تصویری
طی قانونی نانوشــته همواره کوشیده اســت در مواقع رقابتهای برابر
اســکار را بــه هنرمندانی بدهد که پیشتــر آن را نبردهاند ،نشــانگر همین
گزینشهای ناســره و انتخابهایی اســت که بیشــتر میل به تجلیلهای
نوبتــی و فرمایشــی از هنرمنــدان دارد و از یــک بررســی حرفهای-فنی و
مضمونی دقیق و بدون رویکرد به مالحظات جنبی فاصله گرفته است.

میله ظریف
در جدیدتریــن مرتبــه انتقال جــورج کلونی
معروف به پشــت دوربین فیلمبــرداری این
بنافلــک اســت که بــا ارائــه یکــی از بهترین
بازیهای عمر هنری تقریباً 30سالهاش بیش از هر زمانی
بــه کاندیدایی اســکار در شــاخه بهترین بازیگر مرد ســال
نزدیک شــده اســت .افلــک البته هم یک اســکار بهترین
ســناریوی ســال را (به طور مشــترک با مت دیمون) برای
فیلم «ویل هانتینگ خوب» در کارنامهاش دارد و هم یک
بار مجسمه طالیی بهترین فیلم سال را کسب کرده که این
افتخار چه بهعنوان تهیهکننده و چه در هیأت کارگردان آن
اثر ســینمایی به او تعلق گرفته اســت .با وجود این افلک
کــه در کارنامــه کارگردانــیاش فیلمهــای خــوب دیگری
مانند «شهر» و « »Gone , Baby , Goneرا هم دارد ،هرگز
بهعنوان یک بازیگر به نامزدی اســکار نائل نشــده و حتی
این بــار هم که به یمن محتوای قــوی فیلم جدید کلونی
به ایــن افتخار چشــمک میزنــد ،نامــزدی احتمالی وی
برای نقش دوم خواهد بود و نه نقش اول .هر چه هست،
کلونی در مقام یک کارگردان مثل موارد قبلی حضورش
در پشــت دوربین به یک مضمون دراماتیک روی آورده و
قصهای اجتماعی و خانوادگی با اثرگذاری وســیع را پیش

روی هنردوستان قرار داده است .فیلمی که نه مثل «شب
بخیر ،موفق باشــی» کار موفق سیاســی یک دهــه و اندی
پیش وی بیشــتر یک بافت مســتندگونه دارد و نه همانند
بعضــی فیلمهای دیگــر او رویکــردی جنایی و داســتانی
معمایی .این فیلمی اســت که قطعاً ارتقای سطح کاری
جورج کلونی را استمرار بخشیده و او را از جایگاه ستارهای
پولســاز و پرطرفــدار دورتر کــرده و به منزلت ســینماگری
مؤلف و ارزشمند نزدیکتر خواهد کرد.

مادرانهیکشنبه
ایــن نکته واضح اســت که اولیویــا کولمن،
هنرپیشه زن بریتانیایی طی سالهای اخیر
بــه شــکلی فزاینده و با رشــدی چشــمگیر
تبدیــل بــه یک بازیگر محبــوب در هالیوود هم شــده و
کمپانیهای امریکای شــمالی نیز او را با وسعت به کار
گرفتهاند .او ابتدا در فیلم درباری و تاریخی «محبوب»
در ســال  2017چهره شد و سپس چشم و چراغ سریال
تلویزیونــی «تــاج» جلــوه کــرد و در ســال  2020نیــز در
نقــش دختر کاراکتــر آنتونی هاپکینــز در فیلم عاطفی
و خانوادگــی «پدر» نمره قبولی گرفــت .تنها فردی که
در ایــن فیلــم بیشــتر از کولمن درخشــید ،هاپکینز بود
کــه در نقش یــک پدر مبتال بــه بیمــاری آلزایمر چنان
باورپذیر بازی کرد که دومین اسکار عمرش را صاحب
شــد .آیا فیلم جدید «مادرانه یکشنبه» (یا «سرپرستی
یکشــنبه») کولمــن را هــم کــه چهــار ســال پیــش در
«محبــوب» بــه اولیــن اســکار عمرش رســید ،صاحب
دومیــن مجســمه طالیــیاش در عرصــه هنــر هفتــم
خواهد کرد؟ جواب ،مشــخص نیست اما او طی مدتی
کوتاه به آن دسته از هنرمندان ارزنده و کم شمار تبدیل
شــده که بیــش از آنکه بابت حضــور در فیلمهایش به
بهرههــای هنری و حرفهای برســد ،با بــازیاش در آثار
ســینمایی به آنها اعتبار میدهــد و حتی میتواند یک

فیلم بد و ناموفــق را قابل دیدن کند .کولمن البته این
بــار هم مثــل «پدر» یک نقــش مکمــل را در «مادرانه
یکشــنبه» ایفا میکند و یورش تازهاش به سمت اسکار
در ظرفیتهای یک نقش نخســت نیست اما طرف او
در این فیلم و ســینماگری که وی را تحت هدایت خود
و در مســیر داســتان دلخواهش قرار داده ،اوا هوســون
اســت .هوســون همانی است که در ســال  2018با درام
موفــقاش بهنام «دختران خورشــید» توانســت هم با

استعداد بودن خود را به اثبات برساند و هم وعده ارائه
کارهای موفقتری را در ســالهای بعدی بدهد و فیلم
تازه او میتواند کاری از آن دســت باشــد و زمان فعلی،
تاریخی که شــکوفایی هنری هوســون را بیــش از پیش
ســازد .فیلم مشــترک هوســون و کولمن یــک رمانس
متمرکز بر زمانی مشخص و تاریخی بالنسبه دور و البته
سرشــار از لباسهای پرزینت و رنگ و لعابی اســت که
در کارهای پرهزینه هالیوودی میتوان آن را نشان کرد.

بیا،بیا
ژواکین فینیکس بازیگر امریکایی دو ســال پس
از کســب جایزه اســکار برترین بازیگر مرد ســال
به خاطر بازی در فیلم «ژوکر» ســاخته تاد هینز
بــا فیلــم جدید «بیــا ،بیا» در اندیشــه یــک کاندیدایی تازه
برای این جایزه اســت و آنهایی که بــازی او را در این فیلم
دیدهاند ،امیدواری وی را در این زمینه چندان غیرعقالیی
نمیدانند.
این فیلم با نویســندگی و کارگردانــی مایک میلز و با روش
تصویربرداری سیاه و سفید درباره یک هنرمند میانسال با
بــازی ژواکین فی نیکس اســت که در یک ســفر طوالنی در
سطح تعداد زیادی از ایاالت امریکا پسرعموی جوان خود
را همراهــی میکنــد تــا وی را از خطــرات احتمالی موجود
رهایی بخشــد و به ســامت بــه مقصد برســاند .این اولین
فیلم مایک میلز بعد از کار موفق ســال  2016وی است که
«زنان قرن بیســتم» نام داشــت و به ســبب کیفیت خوب
و داشــتن داســتانی ســاده اما جذاب در جمع بهترین آثار
ســینمایی آن سال قرار گرفت و قلوب بســیاری از مردم را
تسخیر کرد »C’mon C’mon« .ابتدا اواخر مهرماه امسال
در جشــنواره بینالمللی فیلــم نیویورک امریکا به نمایش
درآمــد و از اوایل آبــان ماه اکران عمومی آن نیز آغاز شــد
و طــی ایــن فراینــد همیشــه ایــن احســاس و برداشــت که
فینیکس بــا بازی قوی تازهاش میتواند بــه جوایز پایانی
ســال شامل جوایزی غیر از اســکار هم چشم بدوزد ،وجود
داشته است.
با این حال نباید از حق گذشت که مثل سایر کارهای میلز

صحنــه گردان اصلی و ســتاره واقعی فیلــم او نه بازیگران
و ســایر عوامل اجرایی و نفرات همراهــی کننده بلکه خود
وی اســت که ید طوالیی در قصهنویســی دارد و داســتانها
و ســناریوهایش بخوبی میتواننــد به بطن هر اتفاقی ورود
کرده و پنهانترین احساســات درونی را نیز آشــکار سازند.
این بدان معنا اســت که حتی اگر ژواکین فینیکس مجدداً
نامزد اســکار بهترین هنرپیشه مرد ســال نشود ،خود میلز
شاید در شاخه برترین سناریوی اصلی به کاندیدایی اسکار
یا گلدن گلوب و بافتا نائل شــود« .بیا ،بیا» با قلم کاوشــگر
میلــز و بازیهــای حرفــهای بخصوص از جانــب فینیکس
که پس از  30ســال حضور در ســینما به مدارج یک اســتاد
در حرفــه بازیگری رســیده ،یــک اثر روانشــناختی عالی و
عاملی برای واکاوی جامعه پرتضاد فعلی امریکا است که
انواع مشــکالت و ناهنجاریها را در بردارد و سیســتمهای
حکومتــی آن برای رفع معضالت فاقد کارایی الزم و حتی
عالقه اولیه نشــان میدهند .اضافه بر ایــن «بیا ،بیا» مثل
ســایر فیلمهای مشــابه قصــه تفاوت نســلها و وجود آرا و
ایدههای کامالً متفاوت بین آنها است و فینیکس بهعنوان
عمویی که باید لغزشهای برادرزادهاش را ترمیم و جای
پــای او را اســتوار کنــد ،از انتقال پیامهــا و راهحلهای مؤثر
در ایــن زمینــه به وی عاجز اســت .او هر چه بیشــتر تالش
میکند ،کمتر میتواند این قوم و خویش ناپخته خود را به
ســوی عقل مداری و اقدامات توأم با خردسوق بدهد و اگر
« »C’mon C’monزبــان مؤثر و پیام جالبی در این ارتباط
دارد ،به همین سبب و بر پایه همین رویکرد است.

