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سینما و زندگی
الهخان��درو گونزالز ايناريتو فيلمس��از
52ساله مکزيکي دو ماه بعد از فتح جوايز
اسکار برترين فيلم و بهترين کارگردان سال
بابت ساختن فيلم معناگراي «مردپرندهاي»
همچنان از لزوم پرواز ايدههايش و رسيدن
به س��طوحي ميگويد که ه��دف گرفتن
آنها س��بب خلق و درخشش اين فيلم غير
متعارف ش��د« .مثل اين ميماند که باالي
يک نردبان رفته باشم و همه چيز آنجا و در
آن ارتفاع ،مساعد و راحت و آرزوهايم محقق
شده باش��د .بيش از حد احساس آرامش و
موفقيت ميکردم .توفيق فيلم هاي قبليام
مرا به آن جايگاه رسانده بود و پيش خودم
فکر ميکردم چه نيازي به حرکت بيشتر؟
ي��ک چيزي به م��ن ميگفت بيدار ش��و.
نميدانم چرا ولي ش��ايد با هدف رهايي از
آن آسايش کاذب به سوي «مرد پرندهاي»
رفتم .من بايد از آن برج دور ميش��دم و از
آن راحتي کاذب فرار ميکردم».
« »Birdmanدرب��اره ي��ک بازيگ��ر
قديمي فيلمهاي کميک اس��تريپي است
که قريب به دو دهه بع��د از دوران اوجش
ميکوش��د با به صحنه بردن يک نمايش
س��نگين و رنگين از ريموند کارور به همه
ثابت کند که نبايد او را فقط به چش��م آن
قهرم��ان کميک بوکی (بردمن) نگاه کنند
ولي هم حاميان مالي نمايشها و هم مردم
نظر ديگ��ري دارند و با تأکيد براينکه اين
هنرمند (بهنام ريگان تامسون با بازي عالي
مايکل کيتون) را فقط با همين نام و وصف
ميشناس��ند تالشه��اي او را ب��ي نتيجه
ميگذارند .تامسون ميخواهد با نمايشي از
عشق و مرگ و کوششها و سراشيبيهاي
زندگي براي هميش�� ه مرد پرن��دهاي را که
براي او ش��هرت و ثروت به ارمغ��ان آورده
اما او در آن کليشه شده ،دفن کند ولي در
نهايت همين نقش ماندگار است که وي را
در ورطه خود دفن و وادار به ادامه زيس��ت
با خود ميکند.
 ëسهگانه مرگ
اگ��ر « »Amores Perrosک��ه
نخس��تين فيلم بلند ايناريت��و و محصول
 2001بود و همچنين « 21گرم» ()2003
و «بابل» ( )2006را اجزاي تشکيل دهنده
تريلوژي ويژه ايناريتو موس��وم به «سهگانه
م��رگ» بداني��م« ،مرد پرندهاي» ش��روع
کننده ادامه راه وي در سينما است و او در
نش��ان دادن اين نکته که تئاتر واره زندگي
حقيقي برخي هنرمندان با آنچه در صحنه
هن��ر انجام ميدهند ف��رق چنداني ندارد،
کام ً
ال موفق اس��ت .هر سه فيلم «تريلوژي
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مروري برانديشههاي «اله خاندرو گونزالز ايناريتو» ،برنده جايزه اسکار برترين کارگردان سال

فرار از برج آرزوها

مرگ» ايناريتو و همين طور «»Biutiful
(فیلمساز تعمداً در امالی این کلمه به جای
( )eaاز ( )iاس��تفاده کرده است تا در یک
بازی زبان��ی« ،زیبای��ی» ( )Beautyرا با
«تلخی» ( )Bitدر هم آمیزد) کار معناگراي
س��ال  2010وي به اندازه زندگي حقيقي
بسياري از مردمان روزگار تلخ بودند و «مرد
پرندهاي» نيز تلخي اندکي ندارد اما مناسب
ترين توصيف را براي آن واژگان کمدي تلخ
دانستهاند و خود او نيزاين تعريف را نامناسب
نميداند« .زمان پيوسته سپري مي شد و
م��ن مجالي را براي ارائه يک کمدي -درام
پيدا نکرده بودم .اين کار بايد انجام ميشد.
« »Bittifulبا تلخي هولناکش (پيرامون
زندگي يک کارگ��ر قوي اما نگونبخت در
لنگرگاه بارس��لونای اسپانيا) مرا به کلي از
يک فضاي ولو نيمه کمدي دور کرده بود.
بردمن مرا به اين فضا وصلت داد».
 ëمثل کارهاي کالسيک
ايناريتو معتقد است همه رويدادهاي
تلخ جهاني براي اينکه مردم از زندگيهاي
دش��وار خود به تنگ آيند کفايت ميکند
و سرنوش��ت غمافزاي كارگر فيلم «زيبا»
(ي��ا همان  )Bittifulب��راي غصه خوردن
فزونتر مردم كافي ب��ود« .مرد پرندهاي»
جبراني ب��ر همه آن تلخيها ول��ي با نوع

تازه و متفاوتي از همان تلخي است .از اين
منظر و با توجه به داستان هنرمندي كه در
بردمن ميكوشد خودش باشد – ولي مردم
نميگذارند – ميتوان قياسهاي متعددي
را كه بين اين فيلم و كارهايي نسبتاً مشابه
چون «بولوار سانست» كاركالسيك سال
 1950بيليوايلدر و همچنين «تمامي آن
جز» فيلم موزيكال عميق و پرمضمون سال
 1980باب فاسي و همچنين آثاري چون
«بدل��كار» و «بازيگر» ص��ورت ميپذيرد،
موجه عنوان كرد زيرا در همه اين فيلمها
به گون��هاي به رويدادهاي ك��ج و معوج و
آدمهاي درمانده هاليوود نگاه و شخصيت
ظاه��راً محكم اما در واقع ل��رزان اين افراد
واكاوي ميشود.
 ëزندگيهاي شوريده
زندگي ريگان تامسون و دور و بريهاي
او سرش��ار از بحران و افس��وس چيزهاي
كس��ب نشده است و او نميتواند به كمك
نزدي��كان خود هم اميد ببندد .يكي از آنها
همسر سابق وي (با بازي ايمي رايان) است
و ديگ��ري دخترش (اما اس��تون) كه قرار
اس��ت به عنوان مدي��ر برنامههاي پدرش،
تامس��ون را به اهداف هنرياش برساند اما
با زندگي ش��وريدهاي كه دارد ،حتي قادر
به كمك به خودش نيز نيس��ت .همبازي

تامسون هم در نمايشي كه او ميخواهد در
برادوي به صحنه بب��رد (ادوارد نورتون) نه
فقط او را تقويت نميكند ،با درخشش در
اجراهاي امتحاني اين نمايش ،عم ً
ال صحنه
را از دست وي خارج ميكند.
بدتر از همه براي تامسون ،خود بردمن
اس��ت كه حتي يك لحظه ه��م او را ترك
نميكن��د .اين كاراكتر كميك اس��تريپي
20سال است كه از اين بازيگر جدا شده اما
به واقع در ذهن او هميش��ه حاضر و پشت
سر وي روان است .بالهاي وي همچنان باز
است و حرف ميزند و آرزوهايش را مطرح
ميكند و ميخواهد شنيده و ديده شود و
البته فقط تامسون او را ميبيند .ايناريتو كه
سناريوي اين فيلم را با مشاركت نيكوالس
جياكوبونه و آرماندوبو و همچنين الكساندر
دينه الريس نوشته ،ميگويد ايده بردمن و
س��اخت فيلمي با مضمون فوق ،مثل يك
قصه كامل و با ادغام كامل محتوا و فرم در
ذهن او و يارانش نشس��ت و پروسه تدوين
آن سختيهاي كمرشكني نداشت .با اين
حال اين فيل��م را ميتوان محصول تغيير
ش��كل يافتهاي از يك اي��ده قبلي ايناريتو
دانس��ت كه چند س��الي بود ميكوش��يد
فيلم��ي صامت درب��اره آن بس��ازد .در آن
ايده ،يكي از كاراكترهاي اصلي دائماً غصه

شرايط نامناسب فيزيكياش را ميخورد و
ميخواهد مثل قهرمانان نيرومند باش��د و
چون نيست ،حتي محس��نات خود را نيز
نميبيند.
 ëدر يك «تيك»
فرق بزرگ ديگ��ري كه  Birdmanبا
فيلمهايقبليايناريتودارد،نوعفيلمبرداري
به كلي متفاوت آن اس��ت و اگر در گذشته
فيلمبرداري آثار وي اغلب سنتی و با النگ
شاتهاي متعدد با هدف تدوين موازي چند
قصه و ارتب��اط دادن كاراكترهاي متفاوت
هر يك از اپيزودها به س��اير ش��خصيتها
بود ،در  Birdmanايناريتو با اس��تفاده از
دوربينهاي متحرك اس��تديكم و سپس
كامل س��ازي تصاوير گرفته شده با شيوه
ديجيتال اي��ن تصور را به وج��ود ميآورد
كه اكثر س��كانسها به صورت يك تيك و
پيوسته گرفته شده است« .مهم نيست كه
سكانسهاي  15دقيقهاي ما چطور گرفته
ش��ده و پراهميتتر از آن ش��رايط زندگي
خود ما اس��ت .گاهي فكر ميكنم آن قدر
گرفتار افكار و طرحهاي خود هستيم كه از
يك زندگي سالم و اصولي فاصله گرفتهايم.
ن ش��كل زندگيمان
به واقع نياز ما به تدوي 
بس��يار بيش��تر از تدوی��ن س��كانسهاي
فيلمهايماناست!»

تعبي��ر ايناريت��و اين اس��ت ك��ه او و
همتاهايش و بسياري از مردم در يك حالت
تعليق روزگار ميگذرانند و بهترين كار در
«بردم��ن» اين بود ك��ه وي كاراكتر اصلي
ريگان تامسون را در تالش براي فرار از اين
وضعيت به تصوير ميكش��يد و تماشاگر را
تشويق به تماش��اي تالش او براي رسيدن
ب��ه يك نقطه اوج هنري تازه تا پايان زمان
فيلم ميك��رد .اين تالش عمدت��اً در يك
محل -تماشاخانه سنت جيمز در برادوي-
روي ميده��د .آنج��ا كه مح��ل به صحنه
رفتن (وشايد هم نرفتن) نمايشي است كه
تامسون تمامي نيرو و سرمايه شخصياش را
پس از خودداري سايرين از كمكرساني به
وي صرف موفقيت آن كرده است.
 ëديوانهاي از جنس خودم
ي��ك س��ختي وي��ژه كيت��ون و
همبازي های��ش در «م��رد پرندهاي»اين
بود كه بايد به س��بب بافت صحنهها و نوع
فيلمبرداري پيوسته و همراه با دوربينهاي
مستقر بر ش��انه ،ديالوگهاي طوالني گاه
15برگ��ي خود را در يك تيك و به صورت
پيوس��ته ادا ميكردند ولي توانايي مايكل
كيت��ون در ايف��اي رل تامس��ون و مهارت
ساير بازيگران فيلم در انجام اين كار تهيه
بردمن را امكانپذير ساخت .همان طور كه
ايناريتو خودش را مديون كيتون ميداند و
ميگويد تجربه حقيقي قبلي اين بازيگر در
ايف��اي رل بت م��ن در اواخر دهه  1980و
اوايل دهه  1990و سپس كنار كشيدن از
آن وي را ب��ه بهترين گزينه براي فيلم وي
و ايفاي نقش تامس��ون تبدي��ل كرده بود،
كيتون ه��م ميگويد ايناريتو كارگرداني با
نهايت شجاعت است و بدون تأثيرپذيري از
آمار فروش ان��دك كارهاي اخير وي ،به او
فرصت تازه و بزرگي براي اوجگيري مجدد
در س��ينما با بازي در «بردمن» بخش��يد.
«اين م��رد تمامي موقعيتها و امكاناتي را
كه يك بازيگر در س��ينما در جستوجوي
آن اس��ت ،در اختيار من گذاش��ت .او هم
آدمي مبتکر و هم هنرمندي باهوش است.
ميتوان��م او را يك ديوانه توصيف كنم ،اما
ديوانهاي از جنس خودم و كس��ي كه همه
نيازه��اي درخش��ش در صحن��ه را دارد و
كارش را بلد اس��ت .او شور و شوقي بزرگ
به ما بخشيد».ايناريتو معتقد است گاه به
بازيگران سينما جفاهايي ميشود كه سزاوار
آن نيس��تند و كيتون از آن قبيل اس��ت.
«رس��انهها و مردم طوري س��يما و هويت
بازيگران را افش��ا و عمده ميكنند كه آنها
به اين باور بديهي ميرسند كه چيزي به نام
زندگي خصوصي ندارند و هيچ چيز متعلق
به آنها نيست و همچون يك آينه روبهروي
مردم است و این بسیار بد است».
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سينما و علم

بازگشت ماري کوري بعد از  72سال

يک محصول مش��ترک از کشورهاي فرانسه ،لهستان ،آلمان و بلژيک درباره زندگي
ماري کوري زن دانشمندي که دو بار برنده جايزه نوبل شد ،در دست توليد است و اين
نخستين فيلم بلند سينمايي درباره اين چهره ممتاز دنياي علم پس از سال  1943يعني
طي  72سال اخير خواهد بود.
فيلم را «ماريا اسکلودو فسکا کوري» ناميدهاند تا حاوی نام کامل اين زن دانش پژوه زاده
لهستان باشد .اين فيلم زندگينامهاي در درجه اول به همت کميته عالي فيلم لهستان
تهيه خواهد ش��د و با اين که کارگردان اين فيلم يک فرانس��وي به نام ماري نوئل است
و فيلم سرشار از هنرپيشههاي فرانسوي و آلماني هم خواهد بود .ايفاي رل اصلي يعني
ماري کوري را به کارولينا گروژکا کيس لورود لهس��تاني سپردهاند و دانيل اولبريشکي
نيز نقش اميلي امگات را بازي خواهد کرد که يک پزشک و فيزيکدان حاذق فرانسوي
و رقيب بزرگ ش��غلي ماري کوري بود .ميکوالي پوکروسکي تهيه کننده لهستاني اين
فيل��م ،اين کار تازه را تصويري صادقانه از يک زن فوقالعاده توصيف کرده و همچنين
داستاني از غمها و شاديها که نه فقط موفقيتها و ناکاميهاي ماريکوري را در زندگي
شغلياش بلکه در زندگي خصوصياش هم به تصوير ميکشد .وي اضافه کرده است« :ما
کوشيدهايم تصويري را از ماريکوري ارائه بدهيم که پيشتر در سينما نمونه آن را نديده
باشيم و در اين راستا به وجوهي از کاراکتر او پرداختهايم که تاکنون پنهان مانده بود .این
شاید جامع ترین تصویر از او باشد».

ماری کوری

کارولينا گروژکا کيس لورود

گرير گارسون

ماريکوري بهخاطر اکتشافات و کارهاي بزرگش در عرصههاي پزشکي و فيزيک و
شيمي و تبديل شدن به يکي از پيشروان در اين زمينه در تاريخ علم مشهور است .وي
انستيتوي کوري را در پاريس و ورشو تأسيس کرد و همين امروز هم اين بنيادها در اين
شهرها برقرار و با نوسازيهاي صورت گرفته در آنها همچنان مشغول کارها و تحقيقات
علمي هستند .ماريکوري در  7نوامبر  1867در ورشو چشم به جهان گشود و از 1891
به پاريس کوچ کرد تا به تحصيالت خود در دانش��گاه معروف و معتبر سوربن اين شهر
ادامه بدهد .اين در حالي روي داد که وي دوران نوجوانياش را در فقر و تراژدي سرکرد.
خواهر بزرگ او سوفيا براثر ابتال به بيماري تيفوس درگذشت و مادر او بروتيسالوا نيز در
سال  1878موقعي که ماري  11سال بيشتر نداشت ،براثر عفونت شديد سينه دار فاني
را وداع گفت.در پاريس بود که ماري کوري با پيير که بعداً همسر وي شد ،مالقات کرد
و سال ها بعد زماني که ( )1903جايزه نوبل فيزيک اهدا ميشد ،اين جايزه به هر دوي
آنان تعلق گرفت .کار مهمي که ماري کوري را به دريافت اين جايزه نايل کرد ،کش��ف
پولونيوم و راديوم بود و ماده اول را در اشاره به اسم لهستان ( )Polandپولونيوم ناميدند.
در جريان جنگ جهاني اول ،ماري کوري نخس��تين مراکز پزش��کي و راديولوژي را در
ارتش فرانس��ه دایر کرد و در اين مراکز واحدهايي کوچک و مجهز به اشعه ايکس را به
راهانداخت و از آنها براي تش��خيص عمق جراحتهاي سربازان سود جست .اين تمامی
دس��تاوردهاي کوري نبود و او در س��ال  1911دومين جايزه نوبل خود را نيز برد و اين
بار در رشته شيمي به اين مهم نايل شد اما وي در نهايت قرباني مسألهاي شد که براي
حذف عوارض آن از زندگي انسانها سالها کوشيده بود و آن عارضه تأثير راديو اکتيويته
بر وي بود.فيلمبرداري این اثرتازه سینمایی از  15ارديبهشت تا  15خرداد در شهرهاي
لودز ،کراکوف و لباي لهستان انجام ميپذيرد و برخي صحنهها هم در پاريس و بروکسل
گرفته ميشود .با اين اوصاف مقایسه اين فيلم با نسخه اوليه و سياه و سفيدي که در سال
 1943و با بازي گرير گارس��ون يکي از هنرپيش��ههاي زن برتر آن زمان در نقش ماری
کوری تهيه شد ،سخت مينمايد.
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