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اگلوف از این دو کتاب و لذت خواندن آنها میگوید
در محلی زشـ ــت و همیشـ ــه مهگرفته با مادر بزرگش زندگی
میکنـ ــد .زندگی او وضعیتی بـ ــه قاعده تراژیک اسـ ــت که با
لحنـ ــی طنز روایت میشـ ــود .او مدام میگوید کـ ــه باالخره از
آنجا م ـ ـیرود اما هیچوقت هیچجـ ــا نمیرود .ایـ ــن رمان از
جهات زیادی آدم را یاد رمانهای سـ ــاموئل بکت میاندازد.
خود اگلف هم به این موضوع اشاره میکند و صراحتاً خود را
تحت تأثیر بکت میداند .او در مورد شخصیتهای آثار خود
میگوید که آنها با یک منجنیق به یک ناکجا پرت شـ ــدهاند و

از کار این کارگردان غفلت نکنید

نگاهی به فیلمی با روایتی مدرن در دنیای معاصر

جوانی اسـ ــت که همیشـ ــه بـ ــا آدمهای دیگـ ــر عوضی گرفته
میشـ ــود .رمان ،اثـ ــری درونگرایانه اسـ ــت و راوی هم همان
شـ ــخصیت اصلی اسـ ــت .ایـ ــن آدم همیشـ ــه قبـ ــل ازوقوع
اتفاقها خیالپردازی میکنـ ــد و در مورد هویت خودش هم
دچار تردید است .نمیداند کیسـ ــت .خانواده ندارد و ما هم
نمیدانیم او کیسـ ــت .او در جایـ ــی از رمان تصمیم میگیرد
مقابل این وضعیت بالتکلیف بایسـ ــتد اما موفق نمیشود.
«عوضی» سال  2008چاپ شده و یکی از رمانهای معروف
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فیلمساز

جف نیکولـ ــز کارگـ ــردان  40سـ ــاله امریکایی این
روزها مشـ ــغول ساخت ششـ ــمین فیلم خود در
مقـ ــام کارگردان اسـ ــت .فیلمسـ ــازی که تـ ــا اینجا
عالقه خود را به داسـ ــتانهای روانشناسانه و به
لوکیش ـ ـنهای خلوت و شـ ــهرهای کوچـ ــک به ما
نشان داده اسـ ــت .به عالیق او باید مایکل َشنون
را هم اضافه کنیـ ــم ،بازیگری که در هر  5فیلمی
که نیکولز تا این زمان سـ ــاخته ،بازی کرده است.

عکسimdb :

اصغر نوری

دنبال راه خروج از آن ناکجا میگردند؛ اما نمیتوانند این راه
خروج را پیدا کنند و در نهایت به ناچار به آنجا عادت میکنند.
رمانهای اگلف در واقع روایت آن عادت است.
رمـ ــان «عوضـ ــی» هم کـ ــه بتازگی منتشـ ــر شـ ــده ،قصه مرد

جف نیکولز (راست) در کنار مایکل شنون

اگلف است .هم «منگی» و هم «عوضی» را نشر افق منتشر
کرده و حق کپیرایت هر دو اثر هم با این انتشارات است .این
روزها مشـ ــغول ترجمه رمان دیگری از ژوئل اگلف به فارسی
هستم که قرار است با حق کپیرایت در نشر افق منتشر شود.

شـ ــنون چهرهای خشک و خشن دارد اما در فیلم
پناه بگیر پدری مهربان اسـ ــت ،همسری وفادار و
دلسوز است ،مردی اسـ ــت که برای خانوادهاش
هـ ــر کاری انجام میدهد .اما مشـ ــکلی برایش به

ر سیما

وجود آمده .احتمال ابتال به شیزوفرنی.
داسـ ــتان فیلم سـ ــریع شـ ــروع میشـ ــود و این را به
عنوان یک نکته مثبت ذکر میکنم .در چند نمای
ابتدایی کرتیس به آسـ ــمان تیره و به ابرهای سـ ــیاه
دوردسـ ــت نگاه میکند .باران میگیرد .بارانی زرد
و کثیف که نشـ ــان از خبری هراسـ ــناک دارد .او باور
دارد که طوفانی هولناک در راه اسـ ــت .کابوسهای
شـ ــبانهاش بـ ــر نگرانیهـ ــای او میافزایـ ــد .روابـ ــط
خانوادگـ ــی ،کاری و اجتماع ـ ـیاش دچار مشـ ــکل
میشـ ــود .او با طبیعت نمیتوانـ ــد مقابله کند اما
میتواند برای دفـ ــاع و نجات خـ ــود و خانوادهاش
ساخت یک سرپناه.
کاری انجام دهد:
ِ
کرتیـ ــس بـ ــاور دارد کـ ــه واقع ـ ـهای در پیش اسـ ــت
بنابرایـ ــن تالش میکند تا برای خانـ ــوادهاش کاری
انجـ ــام دهد .مخاطـ ــب هم بـ ــا او همراه اسـ ــت تا
جایی که کرتیس پیش مادرش میرود و ما متوجه
میشـ ــویم او از سـ ــالها پیـ ــش بـ ــه خاطـ ــر ابتال به
شـ ــیزوفرنی تحت درمان است .مادر در 30سالگی
دچار شـ ــده و کرتیس اکنون  35سـ ــاله اسـ ــت .این
اطالعـ ــات بیشـ ــتر از آنکـ ــه باعث شـ ــک در ذهن
کرتیس شـ ــود ،مخاطب را به شـ ــک میانـ ــدازد که
آیا کرتیس فقط یک روانپریش اسـ ــت یا باور او به
اتفاقی آخرالزمانی درسـ ــت است؟ فیلم را خراب
نمیکنم تا از این دو ساعت روایت ساده ،بیادعا و
بیآالیش لذت ببرید.
تأثیری که نیکولز برای نـ ــگارش فیلمنامه از متون
کهن و کتاب مقدس گرفته کامالً مشـ ــهود اسـ ــت.

شبیهترین داستان شـ ــاید نوح باشد .نجاتبخش
بـ ــاور دارد ،ایمـ ــان دارد و همیـ ــن بـ ــرای خـ ــودش
ی اسـ ــت تا مبارزه کنـ ــد .او میخواهد
دلیل محکم 
خانـ ــوادهاش را نجـ ــات دهـ ــد .موعظ ـ ـهای در کار
نیسـ ــت .رسـ ــالت ،حمایـ ــت از خانـ ــواده اسـ ــت و
متقابالً اگر خانواده بخواهند در امان باشند باید به
نجاتبخش ،به پدر ،به همسر ایمان داشته باشند.
زیر زمین.
کشتی نجات اما یک پناهگاه استِ ،
فیلم بـ ــا بودجه  5میلیـ ــون دالری در حالـ ــی که از
جلوههـ ــای ویـ ــژه در حد نیـ ــاز و به دقت اسـ ــتفاده
کرده باعث جلب توجه منتقدان شـ ــد و توانسـ ــت
در جشنوارههای سـ ــاندنس و کن خوش بدرخشد.
فیلمبـ ــرداری باوقـ ــار و بیآالیـ ــش ،کیفیـ ــت اثر را
در سـ ــطح باالیی نگه داشـ ــته اسـ ــت .فیلمبردار از
قاب عریض و عمـ ــق میدان در حـ ــد ادای دین به
وسترنهای امریکاییهای به اندازهای که عظمت
طبیعت را جلوه کند به حد کفایت اسـ ــتفاده کرده.
کارگـ ــردان هم دچار هیجان کاذب نشـ ــده اسـ ــت.
اطالعات را به اندازه و بموقع به مخاطب میدهد.
اغـ ــراق و بزرگنمایی نمیکند .حس تعلیق را برای
مخاطـ ــب به رخ نمیکشـ ــد .خالصه جـ ــف نیکولز
چهـ ــرهای دوسـ ــت داشـ ــتنی از خـ ــود به ما نشـ ــان
میدهد .از آن کارگردانهایی که دوس ـ ـتداری کار
بعـ ــدیاش را حتمـ ــاً ببینی .و توصیـ ــه میکنم کار
بعدیاش را حتماً ببینید :ماد .2012-اگر پناه بگیر
باعث شد منتقدان به نیکولز توجه کنند ،دستاور ِد
ماد ،اقبال عمومی برای کارگردان جوان بود.

چند پیشنهاد از سوی یک نویسنده برای آخر هفته عالقهمندان کتاب و ادبیات

شیرینی محضر آقایان قاضی و نجفی در این روزهای گس!

ناهمخوانـ ــی رویکردهـ ــا و فقـ ــدان زبان مشـ ــترک
دو سـ ــویه برنامـ ــه در مواجه شـ ــدن با فیلمهـ ــا بارها
در طول ش ـ ـبهای جشنواره تکرار شـ ــد .چه آنجا که
جوان «موضع انفعالی» رسول صدرعاملی در قبال
چالشهای اجتماعـ ــی را نکوهش میکـ ــرد و منتقد
پیشکسـ ــوت در پی آن بود که با نقد سـ ــاختاری فیلم
اسـ ــتدالل کنـ ــد که چـ ــرا «سـ ــال دوم دانشـ ــکده من»
برای فیلمسـ ــاز نسـ ــبت به کارهای قبلیاش ارتقایی
محسوب نمیشود.
ایـ ــن ناهمخوانی تا جایی پیـ ــش رفت که در یکی

کمـ ــا اینکـ ــه در ش ـ ـبهای جشـ ــنواره هـ ــم حضور
فراسـ ــتی نوع نگاهی مشـ ــابه نگاه کارشـ ــناس جوان
«نقد سـ ــینما» را در «هفت» شـ ــبکه سـ ــه تأمین کرد.
با این تفاوت فراسـ ــتی فارغ از نقدهایی که به او وارد
اسـ ــت ،بیبهره از زیباییشناسی سینمایی نیست اما
همتایش در«نقد سـ ــینما» کارشناس فرهنگی جوان
و پرشـ ــوری اسـ ــت که بالصراحه اولویت داشتن نگاه
هنری در نقـ ــد اثر هنری را نکوهـ ــش میکند و از این
رو تحلیلهایی ارائه میکند که هر چه باشـ ــد ،پای در
زبان سینما ندارد.

پیشنهاد
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نویسنده و مترجم

ساختار زیباییشناسی هم کتاب بسیار شاخصی
بـ ــه شـ ــمار میآیـ ــد .راوی آن خلبانـ ــی اسـ ــت که
بواسطه ماجرایی به دوران کودکی و  6سالگیاش
بازمیگردد ،شما طی خواندن این نوشته اگزوپری
با راویان مختلفی روبهرو میشـ ــوید که هر یک از
آنهـ ــا را میتوان نماینده یکی از اقشـ ــار اجتماعی
دانسـ ــت ،از تاجر و سـ ــلطان گرفته تا سـ ــوزنبان.
اگزوپری این کاراکترها را در داسـ ــتان خود آورده تا
نشـ ــان بدهد ما آدم بزرگها آنقـ ــدر غرق چیزها
و کارهای روزمره شـ ــدهایم که دیگر درک درستی
از زندگـ ــی نداریـ ــم .در میـ ــان ترجمههایـ ــی که از

گمانم ترجمه اسـ ــتاد نجفی بیشـ ــتر جنبه علمی
دارد .جالب اینجاسـ ــت که برخی مترجمان دیگر
این اثر همچـ ــون فریدون کار ،احمد شـ ــاملو و در
زمان حاضر مصطفی رحماندوست هم همگی
شاعر هستند و این مسأله منجر به تمایز ترجمه
آنان از دیگران شـ ــده اسـ ــت.اما کتـ ــاب دیگری که
آن را به عالقهمندان نوجوان پیشـ ــنهاد میدهم،
رمـ ــان «کاش یکی قصهاش را میگفت» نوشـ ــته
شـ ــکوه قاس ـ ـمنیا اسـ ــت که با همکاری انتشارات
«محراب قلم» منتشر شده است .این رمان روایت
پسـ ــربچهای جنگ زده و معلول ذهنی اسـ ــت که

عکس :ایسنا

برجسته شدن گرایش سیاسـ ــی تختی و نزدیکیاش
بـ ــه ملیون به مـ ــذاق کارشـ ــناس جوان که آشـ ــکارا از
گرایش سیاسـ ــی چپ خود پرده برمیداشت ،خوش
ننشسته باشد.
در مقابـ ــل او که وجه ناپیـ ــدا در حرفهایش نگاه
م آشـ ــنا
کـ ــردن به فیلم بـ ــه مثابه فیلم بود ،منتقد نا 
لحن و بیان و محتوای حرفهایش را کامالً بر تحلیل
هنـ ــری فیلم منطبق کرده بـ ــود و مثالً به ناهمخوانی
نریشن و تصاویر در فیلم خرده میگرفت.

از ش ـ ـبها مجبـ ــور بودند وقـ ــت میلیونهـ ــا بیننده را
بگیرند و کارشـ ــناس جوان را توجیـ ــه کنند که فیلم را
باید بهعنوان فیلم دید و بررسـ ــی کـ ــرد نه در جایگاه
ابـ ــزاری کـ ــه میبایسـ ــت بـ ــر ایدئولـ ــوژی مـ ــا منطبق
باشد.
آنچـ ــه در برنامـ ــه «نقد سـ ــینما» جریان داشـ ــت،
تکرار روندی اسـ ــت که تلویزیون از یک دهه پیش در
برنامه «هفت» و پیشتر با دیگر برنامههای سینمایی
به جریان انداخته.

ادبیـ ــات آنقدر جهان گسـ ــترده و متنوعی دارد که
شاید براحتی نتوان از میان آثار منتشر شده دست
به انتخـ ــاب زد ،با این همه حاال که قرار اسـ ــت به
چنـ ــد عنوان از آثـ ــاری که آنها را برای تـ ــازه واردان
به دنیای داسـ ــتان کوتاه و رمان مناسب میدانم
اشـ ــاره کنم ترجیح میدهم نخستین اثر «شازده
کوچولو»ی مشـ ــهور ،نوشـ ــته مطرحی باشد که از
آن بهعنوان کتاب قرن یاد میشود .شازده کوچولو
نـ ــه تنها از نظـ ــر مضمونـ ــی و ادبی ،بلکـ ــه از نظر

این شاهکار ادبی شده پیشـ ــنهاد من کار زنده یاد
محمدقاضی اسـ ــت ،هر چند که بر اساس نقدی
که پیشتر به پیشـ ــنهاد زنده یـ ــاد توران میرهادی
نوشـ ــتهام میدانم کـ ــه حداقل چهـ ــل ترجمه از
این کار انجام شـ ــده که خودم آنهـ ــا را دارم .با این
حال نکت ـ ـهای که ترجمه قاضی را حتی از ترجمه
زندهیاد ابوالحسـ ــن نجفی هم جدا میکند شاعر
بـ ــودن خـ ــود قاضی و تـ ــاش وی بـ ــرای درآوردن
شـ ــاعرانگی متن این داستان است ،آنچنان که به

من ماه

آن هاتاوی؛ هنرمندی با مهارت در انواع ژانرها

انقالب کردیم
هم گفتوگو داشتیم.
خیلـ ــی از نقاشـ ــان و بچههـ ــای دانشـ ــکده در آن زمـ ــان بـ ــه
رئالیسم سوسیالیستی شـ ــوروی گرایش داشتند .ما که عضو
تاالر قندریز بودیم ،جریان رئالیسـ ــم سوسیالسـ ــتی شوروی
را قبول نداشـ ــتیم .با این حال در یک چیز مشـ ــترک بودیم.
چه آنهـ ــا و چه ما معتقـ ــد بودیم که هنر وظیفـ ــه دارد رفتار
اجتماعی داشـ ــته باشـ ــد .یکی از بحثهایی که در آن زمان
مطرح میکردیم این بود که هنرمندان انقالبی روسیه بعد
از انقالب اکتبر چطور رفتار کردند و چه وظایف جدیدی برای
هنر تعریف کردند؟ این دغدغه همه هنرمندان انقالبی با هر
گرایشـ ــی بود .همه معتقد بودند که هنر باید کارکرد انقالبی
داشته باشد .درست یا غلط فکر میکردیم جریان سقاخانه
یک جریان جدی نیسـ ــت چون تعهد اجتماعی ندارد .البته
در کنـ ــار این جریانها ،جریانهای رسـ ــمی هـ ــم بودند که از
حمایت دربـ ــار برخـ ــوردار بودند که از شـ ــمول موضوع این
یادداشت در مورد هنرمندان انقالبی بیرون است .قدر مسلم
درمیان هنرمندان انقالبی فضای بسـ ــیار خوبی برای انجام
گفتوگو در عین اختالف سـ ــلیقه وجود داشت که به نظرم
بسیار راهگشا بود.
امروز که در آسـ ــتانه  40سـ ــالگی انقالب هسـ ــتیم ،یک نکته
بسـ ــیار مهم وجود دارد که اگرچه روشـ ــن اسـ ــت اما گاهی از

دراثر بمبـ ــاران خانوادهاش را از دسـ ــت میدهد،
قاسمنیا در اینرمانبخوبیمصیبتهایجامعه
جنگزده را در مقطعی از تاریخ کشـ ــورمان پیش
روی مخاطبان قرار میدهد«.کاش یکی قصهاش
را میگفـ ــت» نه تنها بـ ــه لحاظ مضمـ ــون ،بلکه
از سـ ــاختار هم اثر ارزشـ ــمندی به شـ ــمار میآید.
«چیـ ــدن باد» رمان دیگری اسـ ــت کـ ــه آن را برای
بزرگساالن اثری خوب میدانم ،شما دراین نوشته
محمدقاسمزاده که از سوی نشرقطره منتشر شده
با داستانی شکل گرفته بر بسترتاریخی ،اجتماعی
و سیاسی روبهرو میشوید .نویسنده به هنرمندی
بسـ ــیار تالش کرده تـ ــا با بهره گرفتـ ــن از  36راوی
مختلف که از محمدعلی شاه شروع میشود و به
فرح پهلوی میرسد برخی از وقایع تاریخ معاصر
را پیـ ــش روی مخاطبـ ــان بگـ ــذارد ،البته بخشـ ــی
از شـ ــخصیته ا زاده تخیـ ــل او هسـ ــتند اما اغلب
واقعی و براسـ ــاس مطالعات تاریخی او هستند.
نکتـ ــه جالب توجـ ــه این رمان چنـ ــد صدایی آن و
پرهیز نویسـ ــنده از خوب یا بد مطلق نشان دادن
شخصیتهای واقعی آن است .اما آخرین کاری
که آن هم مناسـ ــب بزرگسـ ــاالن اسـ ــت ،مجموعه
داسـ ــتان کوتاه «ریشههای غریبه»نوشته کرم رضا
تاج مهر اسـ ــت که به همراهی نشـ ــر «به نگار» در
دسـ ــترس عالقهمنـ ــدان قـ ــرار گرفتـ ــه ،درخاطرم
هسـ ــت که دو سـ ــال قبل وقتـ ــی هیـ ــأت داوران به
ایـ ــن اثـ ــر عنـ ــوان برگزیـ ــده دادنـ ــد از آن بهعنوان
بهترین مجموعه داسـ ــتان  10سال اخیر کشورمان
یادکردند«.ریشههای غریبه» ترکیبی از مشکالتی
است که برخورد سنتها با مدرنتیه در جامعهمان
ایجاد کرده و از سویی مشکالتی است که ما ایرانیان
در زندگی شـ ــهری و روابطمان داریم .ساختار این
مجموعه داستان هم جای تأمل و ارزش خواندن
دارد ،آنچنان که نویسـ ــنده هیچ کـ ــدام از این پنج
داستان کوتاه را با ساختار مشابهی ننوشته است.

همسرم را بکش!
چهره
هفته
وصال روحانی
مترجم

مرکز توجه ما کنار میرود .به یاد داشـ ــته باشـ ــیم که ما برای
چـ ــه چیزی انقالب کردیـ ــم .اولین انگیزهای که مـ ــا برای آن
انقـ ــاب کردیم ،این بود کـ ــه بتوانیم در فضایی که گشـ ــوده
میشـ ــود راحتتر حرفهایمان را بزنیم .انقالب کردیم که
سـ ــایق و دیدگاههـ ــای مختلف بتوانند در کنار هم باشـ ــند و
صدای مخالف هم را بشـ ــنوند و گفتوگویی مسالمتآمیز
داشته باشـ ــند .ایجاد این فضای باز برای گفتوگو و تعامل
از مهمترین چش ـ ـماندازهایی بود که برای انقالب ترسـ ــیم
کردیـ ــم .این موضـ ــوع باید بیش از هر چیـ ــز دیگری مد نظر
باشد که به نظرم مغفول مانده است.

آن هاتاوی ،بازیگر  37ســـاله متولد شـــهر نیویورک
تا این لحظه برنده یک اســـکار نقـــش دوم زن ،یک
گلدن گلوب و یک بافتا (اسکار بریتانیاییها) شده و
یک جایزه امی (اسکار تلویزیون) را هم در خانه دارد
بازیگری است که هم با تجاری سازان فرصت طلب
هالیوود همکاریهای مثمری داشـــته و هم با موج
نوییهایی مثل تیمبرتون و تام هوپر و...
جدیدترین فیلم آن هاتاوی که به تازگی در امریکای
شـــمالی ،غرب اروپا و شـــرق آســـیا اکران شده اثری
اســـت بهنام « .»Serenityقـــرار گرفتن این فیلم در
میان فیلمهای پرفروش امریکای شـــمالی هر چند
در میـــان آمار درخشـــان اکثر کارهـــای دیگر دو دهه
اخیر هاتاوی بیشتر بوی ناکامی اقتصادی را میدهد
تا رونق تجاری ،اما او را صاحب وجوهی تازه در هنر
بازیگریکردهوبرطیفنقشهاووسعتژانرهایش
افزوده است »serenity« .با کارگردانی استیون نایت
و براساس سناریویی از همین هنرمند و با مدیریت
فیلمبرداری جس هال ،داســـتان پر دلهره و سرشار
از رمـــز و راز کاپیتان یک کشـــتی بـــزرگ ماهیگیری
است که روزی همسر ســـابقش به سراغ او میآید و
از وی میخواهد همسر فعلیاش را که مردی روانی

است و پیوسته او را آزار میدهد ،بکشد .مرد که هنوز
خاطرات زندگی مشـــترک قبلیاش با این زن را به
یاد دارد نمیتواند به آســـانی بـــهوی نه بگوید و گیر
و دارهـــای روحی او و فرو رفتـــن هنرمندانه هاتاوی
در نقش زنی که برای رســـیدن به خواستههایش هر
فریبی را به کار میگیرد از « »serenityفیلمی جذاب
برای عالقهمندان پرشمار ژانر جنایی ساخته است.
هنر ویژه هاتاوی که در زندگی پرمشـــغلهاش کار در
انواع ژانرها و فیلمهای شاخص معناگرا ،موزیکال،
کمدی و دراماتیکـــی همچـــون «،»Hoodwinked
«کوهستان بروک بک»« ،شیطان پرادا میپوشد»،
«راشـــل ازدواج میکند»« ،مســـافران»« ،یک روز»

و حتی نســـخه موزیکال «بینوایان» در سال  2012و
سومین قسمت از تریلوژی بت منی کریستوفر نوالن
را تجربه کرده و در دوگانه شوخ و شنگ «ریو» و فیلم
خانوادگی «کار آموز» و اخیراً نســـخه زنانه «اوشن»
هم حضور یافته ،تبدیل شدن به زنی است که حتی
وقتی هم که نیرنگ باز است ،تماشاگر حاضر نیست
پیـــروزی دشـــمن او را در دل بخواهد و این یعنی در
اختیار داشتن گیشهها .این خصلت هاتاوی است که
هالیوودیها شرط اصلی اوجگیری و برتری شمردن
یک هنرپیشـــه ســـینما میانگارنـــد .آن هاتاوی این
روزها در حال کارکردن روی ســـه پروژه تازه است که
درادامه سال  2019اکران میشوند و «روند خشک»
با کارگردانی تاد هینز مجرب میتواند ســـرآمد آنها
باشـــد و او بهتازگی فیلمبـــرداری « »The Hustleرا
نیز که کارگردانش کریس ادیســـون اســـت به پایان
رســـانده اســـت .بـــرای او روزهـــا و شـــبها جلوهای
ماندگار در ســـینما و حتی عرصه تئاتـــر و تلویزیون
دارند  .وی هنرمندی با انواع تواناییها اســـت و دهه
 2020میتواند او را به جایگاهی برســـاند که شـــاید
جولیا رابرتز هم در رســـیدن به آن با ناکامی مواجه
شده باشد.

