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فیلم

حمید ناصری مقدم

فیلمساز

ایامی را بیــش از روزهای فراغت نوروز میشناســید که
بتوان با خیال راحت به تماشای فیلم نشست؟ حاال چه
فیلمی و چرا؟ سؤالی است که بد نیست پاسخی برایش
داشته باشیم .بگذارید با یک مقدمه شروع کنم و بعد
بروم به سراغ یک فیلم پیشنهادی.
بــه تاریــخ جایــزه اســکار و حواشــی آن کــه نگاهــی
بیندازیــم ،همیشــه متوجه گلهمندیها و شــکایتها و
شــگفتیهای فــراوان میشــویم .چرا پیتر اوتول اســکار
نگرفتــه؟ چــرا آل پاچینــو فقــط یــک بــار توفیــق آن را
داشــته؟ چرا هیچکاک دستش کوتاه بوده؟ در این بین
امــا ،برخی میآیند ،کارشــان را میکنند ،جایزهشــان را
میگیرنــد و میرونــد تــا کار بعدی را شــروع کنند .یکی
همین ماهرشــاال علی که دو جایزه نقش مکمل مرد را
طی سه سال برای فیلمهای مهتاب و کتاب سبز گرفته
است .البته نباید از همبازی علی در فیلم آخرش ،ویگو
مورتنســن ،که تا به حال ســه بــار نامزد دریافت اســکار
بــوده غافــل ماند .بازیهــای او را پیش از ایــن در ارباب
حلقههــا ،وعدههــای شــرقی و تاریخ خشــونت شــاهد
بودهایم .مورتنســن بــرای این فیلم نزدیک به بیســت
کیلــو چاق کرده و انصافــاً زوج فوقالعــادهای را در کنار
هم به تصویر کشــیدهاند .همچنین باید به نامزدی در
 5رشــته اســکار  2019و دریافت  3جایزه در رشــتههای
بهترین فیلم ،بهترین فیلمنامه اصلی و بهترین بازیگر
نقش مکمل مرد اشــاره کنم .فیلم براســاس ماجرایی
واقعی نوشته و ساخته شده .ویکتور هوگو گرین در سال
 1936یکراهنمایسفرمخصوصسیاهپوستان امریکا
نوشــت کــه در آن لیســت هتلهــا ،رســتورانها و حتی
پ بنزینهایی را که ســیاهان اجازه استفاده داشتند
پم 
 ،جمــعآوری کــرد و نــام خــود را روی کتــاب گذاشــت.
بنابرایــن شــاید درســتتر این باشــد که کلمــه گرین را
ترجمه نکنیم و نام فیلم را بعد از ترجمه ،کتاب گرین
بنامیــم .این کتاب با چاپ تقریبی ســاالنه  15000جلد
بــه مــدت  30ســال در جامعه نــژادی آن زمــان امریکا
کاربــرد فراوانــی داشــت .داســتان این فیلــم مربوط به
ســال  1962اســت .زمانی که دکتر دان شــرلی تصمیم
میگیرد به مناطق نژادپرســت امریکا ســفر کرده و تور
موســیقی خود را برگزار کنــد .دان شــرلی دارای مدرک
دکترا در موســیقی ،روانشناســی و هنر اســت و به چند
زبان زنده دنیا مسلط .اما مهمتر از اینها چیرهدستی او
در نوازندگی پیانو در سبکهای جاز و کالسیک است .او
دو همراه برای سفرش انتخاب میکند :کتاب سبز و یک
راننــده به نام تونی لیپ والِلونگا .کتاب ســبز یک فیلم
کامالً جادهای اســت که در آن دو شــخصیت متضاد در

کنار هم قرار میگیرند و قرار است تا پایان فیلم به تحول
برسند .دان شــرلی آفریقایی  -امریکایی ،تنها ،مغرور،
فرهیخته ،باکالس ،پولدار و البته سیاهپوست که حاضر
نیست از چارچوب رفتاری خود خارج شود در کنار تونی
لیپ ایتالیایی-امریکایی ،خانواده دوســت ،بزنبهادر،
ِ
کــم ســواد ،بیکالس و ســفید پوســت کــه قرار اســت تا
پایان ســفر ،هم نفرتش از سیاهان کم شود و هم آداب
معاشــرت و رفتار اجتماعی درســت و دانش بیشــتری
بیامــوزد .تونی یک بادیگارد اســت که بهعنــوان راننده
توسط دکتر شرلی استخدام میشود .فیلمساز بدرستی
ماشــینی را انتخاب کرده که تیغه عمــودی بین درها را
قاب
ندارد در نتیجه دو شــخصیت اصلی فیلم در یک ِ
بــدون مرز با کمی فاصلــه در کنار هم دیده میشــوند.
فاصلهای که در طول فیلم کمتر و کمتر میشود.
حکایــت مبــارزه مدنی با
الیــه عمیــق و اصلــی فیلم
ِ
نژادپرســت ی اســت که به شکلی روشــن و واضح در پوسته
رویــی داســتان اصلی فیلــم روایت میشــود .داســتان دو
مــرد که حداقل یک رگ امریکایــی دارند اما جامعه آنها
را در یــک طبقــه اجتماعی قرار نمیدهــد .گرچه تونی به
خاطــر رنگ پوســتش در طبقــه باالتر قــرار دارد(به لطف
داوری جامعه نژادپرســت) اما به لحاظ مالی ناچار است
بــه همــکاری بــا یــک سیاهپوســت تندهــد ،یــک توفیق
اجبــاری .آموزههای فیلم اما ،منحصر به شــعارهای ضد
نژادپرستی نیست .از آداب معاشرت و دوست ی میگوید .از
اینکه چگونه ابراز احساسات کنیم و درست عشق بورزیم؛
از حــق میگویــد و از آزادی .در نهایــت باید به پیتر فارلی،
کارگردان فیلم تبریک گفت .کســی که به همراه برادرش
مجموعهای از فیلمهای درجه دو در کارنامه دارند و شاید
نقطه درخشــان کارنامهشــان احمــق و احمقتر بــا بازی
جیم کری باشد .او فیلمنامه کتاب سبز را به کمک برایان
لیپ
کری و نیک والِلونگا نوشت که این دومی فرزند تونی ِ
واقع ی اســت و در فیلم ،یکی از روایتگران داستان پدرش
ن بار کارگردانی فیلم را به تنهایی
شده است .پیتر فارلی ای 
ســاخت فیلمهای
انجــام داده اســت و بــا بهــره از تجربه
ِ
کمــدی در گذشــته ،کتاب ســبز را بهعنــوان نقطه عطفی
درخشان در زندگی کاری خود به ثبت رسانده است.
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ســید ضیــاء موحــد،
استاد بازنشسته فلسفه
و منطــق مؤسســه
حکمت و فلسفه است
کــه عــاوه بر آثــاری در
زمینه فلسفه و منطق،
چندیــن دفتــر شــعر
بــا عناویــن «و جهــان
سید ضیاء موحد
آبســتنزاده شــد»،
فلســـفهادبیــــات «مشــتی نــور ســرد»،
«نردبــان انــدر بیابان»
و «غرابهــای ســفید»
را در کارنامــه خــود
دارد .وی همچنیــن
کتابهایــی همچــون
«شــعر و شــناخت،
مجموعــه مقالههــای
ادبــی»« ،دیروز و امروز
شــعر فارســی» و ...را
ِ
نیــز در زمینــه شــعر به
رشــته تحریر درآورده است .وقتی از وی خواستیم
تــا کتابــی را بــرای مطالعــه پیشــنهاد کنــد ،کتــاب
«فلســفه ادبیــات» ترجمــه میثــم محمدامینی را
معرفــی کرد؛ چــون معتقد اســت که مــا در حوزه
فلســفه ادبیات تاکنــون تقریبــاً کتابی نداشــتهایم
و ایــن کتــاب شــاید نخســتین کتابــی باشــد کــه در
کشــور منتشر میشــود و البته تأکید کرد همانطور
کــه مؤلــف در کتــاب عنــوان کــرده گویــا در خــارج
از کشــور نیــز فلســفه ادبیــات مــورد غفلت اســت
و ایــن امــر خــاص جامعــه مــا نیســت .بــه ســراغ
دکتــر میثــم محمدامینــی ،اســتادیار پژوهشــکده
مطالعــات بنیادیــن علــم و فنــاوری دانشــگاه
شــهید بهشــتی و مترجم کتاب «فلســفه ادبیات»
رفتیم.
او دربــاره ویژگیهــای ایــن اثر میگویــد« :پیتر
المــارک ،نویســنده کتــاب «فلســفه ادبیــات»
استاد فلسفه دانشــگاه یورک است .وی مدتی
ســردبیر مجله «زیباشناســی تحلیلی بریتانیا»
بــود و در مقدمــه کتــاب توضیــح مفصلــی
در ارتبــاط بــا فلســفه ادبیــات و تفــاوت آن بــا
فلســفه در ادبیــات میدهــد و بــه طــور کلــی
میتــوان آن را چیزی شــبیه بوطیقای ارســطو
دانست».
محمدامینی معتقد است که «فلسفه ادبیات»
یک حوزه نوپا در زیباشناسی تحلیلی است که
پرســشهای جدیــدی را در مقابــل مخاطــب
قــرار میدهــد ،از جمله اینکه چــه اثری ،ادبی
به شــمار میآیــد؟ آثار ادبی چطــور میتوانند
در شناخت حقیقت به ما کمک کنند؟ و اینکه
چقدر ارزشهای اخالقی توصیه شــده در آثار
ادبــی بــا ارزشهــای امروزه مــا فاصلــه گرفته
است؟

