15

16

«فيلم موش» به کارگردانی تئو آنتوني

«جزيره قوي» به کارگردانی يانس فورد

فيلمساز اهل بالتيمور در اين فيلم مستند به بررسي هجوم جانوران جونده شهر ميپردازد و پرده از ريشههاي
سياس��ي حيرتانگيز برميدارد .این فیلم رگههایی از کمدی را در خود دارد .در این مستند فیلمساز سعی
دارد مشکل موشها و کنار آمدن با آنها را در شهر بالیتمور بررسی کند .او در این فیلم به موشها و آدمهایی
که عاشق آنها بوده یا آنها را میکشند با کنکاشی به تاریخ بالتیمور می پردازد.

مستند دراماتيك فورد نگاهي ش��خصي و همچنين بازجويانه به قتل مردي سياهپوست در دهه  1990ميالدي دارد .این
مستند هم مستندی ش��خصی و هم تحقیقاتی است تکه داستان حل نشده قتل ویلیام فورد یعنی برادر یانیس فورد است.
مارک ریلی مرد سفیدپوست قاتلی است هیچ مجازاتی نمیشود .حاال یانس داستان از دیدگاه خودش روایت کرده و با مادر،
خواهرش و همچنین دوستان ویلیام در این باره مصاحبه کرده است.
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«داستانهاي مايروويتز» به کارگردانی نوآه بامباك
آخرين ساخته سينمايي بامباك را ميتوان بازسازي ،دنباله يا تكميلكننده فيلم «ماهي مركب و نهنگ»،
اثري كه در سال  2005روي پرده برد ،دانست .این فیلم برای رقابت در بخش نخل طال هفتادمین جشنواره
فیلم کن انتخاب شد .داستان این فیلم در مورد خانواده مایروویتز است که در نیویورک دور هم جمع میشوند
تا در رویدادی ،اثر هنری پدرشان را جشن بگیرند .اما… .

گستره وسيع تماتيك و مقاصد اخالقي فيلم گرين به نگرشي سينمايي پيوند خورده است كه مولفه كمدي قاطع و استواري
دارد .این فیلم داس��تان وینست یک پسر دبیرستانی  17ساله در پاریس است که در سکانسهای اولیه به بیتوجهی و ظلم
چند نفر از همکالسیهایش بیاعتناست .او همچنین به مهربانیها و توجه مادرش به او هم بیتوجه است .وینست در واقع
به دنبال این سوال است که پدرش کیست.

«حسين حبری ،تراژدي چادي» به کارگردانی محمد صالح هارون
هارون در اين فيلم مستند نگاهي نزديك ،تجربي و احساسي به تاريخ كشورش دارد .کارگردان این فیلم در
واقع نگاهی به وحش��ت در زمانی دیکتاتوری حسین حبری ،دیکتاتور پیشین چاد دارد که از سال  1982تا
 1990ریاس��تجمهوری آن کشور را در دست داشت .هارون در این فیلم به جاهای مختلف کشورش سفر
کرده و با قربانیان رژیم مالقات میکند .او در کل فیلم س��عی میکند که احساساتی عمیق و خشمی کنترل
شده را در فیلم جاری کند.

فیلمهای مصاحبهای این کارگردان به خاطر اینکه س��وژههایش مس��تقیم با دوربین حرف میزنند معروف هستند و فیلم
س��اید ب هم این ویژگی را دارد .تصويرگري موريس از السا دورفمن -عكاس پرتره -يك عمر خرد ،آگاهی ،نااميدي و غرور
بازمانده را به بيننده منتقل ميكند .اين فيلم اداي احترامي به عكاس��ي نيز به شمار ميرود .در این مستند ما زندگی و کار
این عکاس را از نزدیک میبینیم.
22

«خوشبختي» به کارگردانی آلن گومز

«داوسون سيتي :زمانه منجمد» به کارگردانی بيل موريسون

اين فيلم درام مس��تندی از مناظر و حالوهواي شهر كينشاساست و از طرفي نمايشي زننده از كشوري بدون
شبكه امنيتي اجتماعي است« .خوشبختي» از جمله نامزدهاي فهرست اوليه آكادمي اسكار  2018در بخش
بهترين فيلم خارجي زبان معرفي شده است .این فیلم حکایت زندگی یک خواننده است که یک کلوب شبانه
کار میکند و با تصادف پسرش مورد امتحان قرار میگیرد.

مستند موريسون دوران تب طالي آمريكا را با طلوع و ترقي هاليوود مرتبط ميكند .داستان فیلم درباره فیلمهایی است که بعد از
س��الها از زیر زمین درمیآید .در سال  1978یک بولدوزر در حال کندن زمین است که مجموعهای از  533فیلم از اوایل قرن 19
از زیر خاک درمی آید .در این مجموعه عالوه بر فیلمهای گریفیث ،لوئیس وبر ،آلن داون فیلمهای اولیه لومیر هم وجود داشت.
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«غولآسا» به کارگردانی ناچو ويگالوندو

«او را مورگان صدا زدم» به کارگردانی كسپر كالين

ويگالوندو كه در اين فيلم ژانرها را تركيب كرده اس��ت از قدرت س��ينماي تصنعي بهره ميبرد تا داستاني با
پرس��شهايي درباره زندگي حقيقي بسازد .فیلم غول آس��ا با بازی آن هاتاوی و جیسون سادیکیس درباره
شکل غولپیک ِر را دارد.این فیلم به دو نیم ه کامال
زنی اس��ت که توانایی کنترل کردن یک هیوالی مارمولک ِ
متفاوت از لحاظ لحن و مضمون تقسیم شده است؛ یک بخش آن کمدی است و بخش دیگر درامی تلخ.

مس��تندي درباره زندگي و مرگ اندوهناك نوازن��ده بزرگ ترامپت ،لي مورگان كه به رابطه مورگان و زني كه او را كش��ت،
ميپردازد .هلن مورگان همس��ر این نوازنده در س��ال  1972در کلوب جاز به او ش��لیک کرد .بنمایه این فیلم در واقع یک
مصاحبه صوتی با هلن مورگان است که در سال  1996اندکی قبل از مرگش صورت گرفت .کالین داستان هلن را با چیزهایی
که خودش در مورد این موزیسین پیدا کرده ترکیب میکند.
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«دختر گمنام» به کارگردانی ژان پيير و لوك داردن

«مارتينز بازيگر» به کارگردانی ناتان سيلور و مايك اوت

جن��ی ،دکت��ر جوان بع��د از ی��ک روز کاری ،ص��دای زن��گ در را میش��نود ام��ا در را باز نمیکن��د .روز
بع��د پلیس ب��ه او خب��ر میدهد که جس��د دختر گمن��ام جوان��ی در آن اطراف پیدا ش��ده اس��ت .جنی
از ای��ن نقط��ه به بع��د ب��رای تس��کین وجدان��ش وارد ماموریتی ب��رای فهمی��دن هویت زن ب��رای آگاه
س��اختن خان��وادهاش میش��ود .تحقیقات��ش او را مجب��ور ب��ه برق��راری ارتب��اط ب��ا بس��یاری از افراد
محلی میکند.

تازهترين فيلم خيالي اين دو كارگردان ،که با س��اخت فيلمي دراماتيك جس��ارت خود را نش��ان دادند .در این فیلم خیالی
س��ازندگان فیلم هم خودش��ان به ایفای نقش پرداختهاند .در این فیلم مردی با کارهای روزان��ه و رویاهایش به نام آرتور را
میبینیم .او تکنسین کامپیوتر در دنور است اما دلش میخواهد در سینما به عنوان بازیگر و تهیه کننده فعالیت کنند .فیلم
ناتان و اوت به او فرصتی میدهد تا به رویایش جامه عمل بپوشاند.
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«خیابان چه کسی؟» به کارگردانی سبا فوالیان و دامون دیویس
این مستند پرشور که با نگاهی شخصی و تحلیلی ساخته شده بر ساکنان منطقه فرگوسن در میسوری پس
از قتل مایکل براون به دس��ت پلیس تمرکز دارد؛ همچنین به ش��رایط سیاسیکه منجر به این اتفاق شد و
تالشهایی برای ایجاد تغییر میپردازد .براون  ۱۸س��اله پس از آنکه حداقل شش مرتبه هدف شلیک دارن
ویلسون ،افسر پلیس  ۲۸ساله شهر فرگوسن قرار گرفت ،جان باخت.

تازهترین ساخته سودربرگ که در آن زبردستی در روایتی سرخوشانه با ویژگیهای منطقهای هر فرد ترکیب شده است ،اثری
به س��بک برادران کوئن است .برادران جیمی و کالید لوگان ،برای معکوس کردن یک نفرین خانوادگی تالش میکنند .آنها
حین برگزاری مسابقه کوکا-کوال  ۶۰۰در جاده سریعالسیر چارلوت موتور ،دست به یک سرقت دقیق و حساب شده میزنند. ...
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«افالکنما» به کارگردانی ربهکا زلوتوفسکی

«مارشال» به کارگردانی رجینالد هودلین

این فیلم درامی فرانسوی است .ناتالی پورتمن در فیلم فانتزی تاریخی زلوتوفسکی بازی بینظیری را به نمایش
میگذارد .این فیلم اولین نمایش جهانی اش در جش��نواره ونیز بود .فیلم درباره صنعت سینمای فرانسه در
دهه  1930اس��ت .دو خواهر که تصور میکنند از قابلیتهای ماورای طبیعی برخوردار بوده و میتوانند با
ارواح ارتباط برقرار کنند ،با یک تهیهکننده خیالپرداز آشنا میشوند و. ...

هودلین ترکیبی مناس��ب از قدرت و همدردی را در این درام تاریخی که داستانش در سال  1941روی میدهد ،به نمایش
میگذارد .این فیلم هم به داس��تان ه��ای تبعیض نژادی در آمریکا میپردازد .وکیلی جوان و سیاهپوس��ت بعد از حضور در
دادگاه برای دفاع از یک سفیدپوست با مشکالت فراوانی روبهرو شده اما درنهایت پیروز میشود .کیت هودسن و دن استیونز
از جمله بازیگران این فیلم هستند.
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«شهر گمشده زی» به کارگردانی جیمز گری

«ایکاروس :یک رویا» به کارگردانی لئونور کاراباال و متئو نورزی

داستان جستوجویی که به نتیجه نمیرسد ،مجموعهای از ماموریتهایی که ماموران به اهداف خود دست
نمییابند ،اما با این وجود داس��تانی قدرتمند و قابل تامل را به تصویر میکش��د .این فیلم از روی کتابی به
همین نام نوشته دیوید گرن و براساس ماجراجویی واقعی پرسی فاست ،جهانگرد و کاوشگر بریتانیایی -که
در  ۱۹۲۵میالدی در پی اکتشاف شهر گمشده زی در جنگلهای آمازون مفقود شد -ساخته شدهاست.

در این درام قدرت وهمانگیز نوش��یدنی خلس��هآور دارای هارامین و جذبه س��حرآمیز س��نتها با ترس وجودی آمیخته
ش��دهاند .داس��تان این فیلم درباره آنجلینا ،زن جوان آمریکایی اس��ت که برای بیماریاش به دهکدهای در آمازون سفر
میکنند ت��ا داروهایی را ب��رای درمانش از ش��منها دریافت کند و به نظر میرس��د ک��ه امیدش برای درم��ان بار دیگر
فایدهای ندارد.
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«میموزا» به کارگردانی الیور لکس

«منتظر خند ه باش» به کارگردانی جیسون وایز

فیلم متافیزیکی که داستان آن در جاده روی میدهد و درباره مسافرانی است که شیخ مریضاحوال مراکشی
را در میان کوهستانی پرپیچوخم و صحراها همراهی میکنند تا او را به خانهاش برسانند .او پیش از رسیدن به
مقصد میمیرد و دو فرد همراه کاروان تصمیم میگیرند به سفر ادامه دهند تا او به جای مورد نظرش برسد.
در این فیلم بازیگر غیرحرفهای شکیب بن عمر ،بازی درخشانی ایفا کرده است.

نمایش��ی از حرف��ه طوالنیمدت رز ماری ،از س��تاره ش��دنش در رادیو تا برنامهه��ای تلویزیونی «دیک ون دایک ش��و» و
« ،»Hollywood Squaresکه تصویری از دوران او را خلق میکند و حس سودازدگی افراد متعلق به این دوران را از بین
میبرد .در این مس��تند ،کارگردان به مصاحبه با دوستان و همکاران این کمدین حرفهای پرداخته است و بخشی از زندگی
او را پیش روی مخاطب قرار میدهد.
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هاليوود همواره با
محروميتها اداره شده
است ،چه بحث نژادي در
ميان باشد چه جنسيتي
يا قوميتي يا حتي
سياسي .از طرفی مفهوم
اصلي جريان اصلي -و
سبكي در جريان اصلي-
به اين محروميتها
وابسته است .براي كار
كردن در هاليوود ،چه
همین حاال يا در دوره
استوديويي كالسيك،
بايد بدانيم در هاليوود
چه ميگذرد يا وانمود
كنيم اصال نميدانيم .نه
تنها بيشرمي محض و
بيپروايي غيرانساني
زندگي روزمره در صنعت
سينما به بافت خود
فيلمها نفوذ كرده است،
بلكه جهل عامدان ه كبكي
فراموشكار و محاسبهگر
كه با توجه به اذيت و
آزارهاي حيوحاضر و
شايع اين فضا سرش
را زير برف كرده هم به
فيلمها راه پيدا كردهاند
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«لوگان خوششانس» به کارگردانی استیون سودربرگ
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«طرف ب» به کارگردانی ارول موريس
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فرهنگ
فـردا
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«پسر ژوزف» به کارگردانی اوژن گرين
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«تجاوز ریسی تیلر» به کارگردانی نانسی بویرسکی

«تویین پیکس :بازگشت» به کارگردانی دیوید لینچ

فیلمی که تماشای آن ضروری است بهویژه به خاطر تاکیدش بر نقش اساسی زنان در جنبش حقوق مدنی .داستان
این فیلم درباره ریسی تیلور است که در سال 1944وقتی که داشت از کلیسا بیرون میآمد دزدیده شد و مورد تجاوز
شش مرد سفیدپوست قرار گرفت .با اینکه مردان به این موضوع اعتراف کردند اما هیات ژوری آنها را متهم نشناخت.
بعدالتحریر :تغییر در تاریخ اکرانها ،بهخصوص در سال  ،2017فهرست بهترینها را تحتتاثیر قرار داد .برخی
از بهترین فیلمهایی که دیدهام – «زاما» لوکرسیا مارتل« ،بگذار آفتاب به درون بتابد» کلر دنیس« ،مادام هاید»
سرج بوزون« ،از خودت پرسیدهای چه کسی شلیک کرد؟» تراویس ویلکرسان« ،راههای خروج طالیی» الکس
راس پری« ،گرگینه» اشلی مکنزی« ،فارغالتحصیل» کلر سیمون و «چهار خواهر» کلود النزمان -تا سال آینده روی پرده نمیروند یا هنوز تاریخ
اکرانشان مشخص نشده است .اما اگر در سال  2017در سینماها اکران شوند ،تمام این آثار در فهرست من جای دارند.

یکی از باارزشترین فیلمها  ،2017سریالی تلویزیونی است؛ همه  18قسمت «تویین پیکس :بازگشت» به کارگردانی دیوید لینچ و
نویسندگی خود لینچ و مارک فراست .این سریال رتبه نخست فهرست فیلمهای منتخب مجله کایهدو سینما و رتبه دوم نظرسنجی
ت اند ساوند را به خود اختصاص داده است .این سریال در فهرست من نیست اما نه تنها به این خاطرکه «تویین پیکس»
مجله س��ای 
فیلم س��ینمایی نیست – اما در عوض سریالی تلویزیونی اس��ت که برخی از مهمترین ویژگیهای فیلمها را دارد -مهمتر اینکه تمام
قس��متها توسط یک کارگردان کارگردانی ش��د .از ویژگیهای «تویین پیکس :بازگشت» که آن را شبیه فیلمهای سینمایی کرده
میتوان به سرعت و قاببندی ،فضا و زمان و لحنی که در داستان شکل میگیرد ،اشاره کرد؛ ویژگیهایی که از درک شخصیتهای
اصلی (بهخصوص شخصیتهایی که کایل مکالکلن و خود لینچ ایفا میکنند) و برخی شخصیتهای فرعی جدانشدنی است .اما اغلب جنبههای بد فیلم مانند پیرنگ
ی اینها آن را اثری تلویزیونی میکنند.
معمایی ،پیشبینیها ،پژواکها و فانتزی اغراقشده همگ 

دنياي هاليوود و برخاسته
از هاليوود (به معناي
فيلمهاييكهمستقل
توليد ميشوند اما
بازيگران و كارگرداناني كه
در فيلمهاي استوديويي
كار ميكنند ،در آنها
نقش داشتهاند) تضعيف
شده است ،از مقولههاي
انساني و هنرياش
كاسته شده آن هم با
غيبت زنان و سينماگران
رنگينپوستیكه
هنرمنديشان(مانند
هنرمندي تمام انسانها)
از [سينما] جدانشدني
است و بر محدودهاي ويژه
و شخصي تجربي داللت
ميكند

