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گمشدگان و گمنامان

چند فيلم مستقل و كمابيش گمنام كه در اين هفته
اكران گرفته و امروز در اين ستون معرفي شدهاند ،آثاري
هستند كه شايد كمتر كسي غير از تماشاگران پيگير و
مش�تاق سينما بعدا نامي از آنها بش�نود .طبيعتا در اين
هفته فيلمهاي پرفروشي هم براي اولين بار به روي پرده
رفتهاند و همچنين فيلمهايي اكران شدهاند كه دريافت
جوايزي مثل اس�كار و گلدنلوب را انتظار ميكشند .دو
روز ديگر به آن فيلمها نيز خواهيم پرداخت.

Tyrannosaur
پدي كنسيداين (بازيگر نقشهاي فرعي فيلمهايي
مانند «اولتيماتوم بورن») در اولين فيلم بلندش در مقام
نويس��نده و كارگردان -كه عنوانش به نام يك دايناسور
و همچنين به ستمگري اش��اره دارد -به داستان مردي
ميپردازد كه خش��ونت و خش��م درونش او را به سوي
خودويرانگ��ري ميكش��د و زماني كه كورس��وي اميد
رس��تگاري را از طريق عش��ق پيش رويش ميبيند ،باز
هم با رازهايي ويرانگر مواجه ميشود .پيتر موالن ،اليويا
كولمن و ادي مارسان در اين درام 91دقيقهاي محصول
انگلستان حضور دارند.
دروغ

The Lie
باز هم اولين فيلم بلندي كه يك بازيگر نقشهاي
فرعي ،جاش��وا لئونارد ،به عنوان نويس��نده و كارگردان
س��اخته و در آن بازي هم كرده اس��ت .اين درام درباره
زوج جواني است كه براي نگهداري از كودك ناخواسته
خود ،به ناچار از آرمانهايش��ان دست كشيدهاند و يك
دروغ كوچك مصلحتي در محيط كاري ،زندگي آنها را
به هم ميريزد .مارك وبر ،جس ويكس��لر و كلي گارنر
از ديگر بازيگران اين فيلم هس��تند .زمان نمايش فيلم
 80دقيقه است.
وارث ظاهري :الرگو وينچ

The Heir Apparent: Largo Winch
مرگ ميلياردر مالك يك شركت بزرگ چندمليتي
به نام نريو وينچ ،پس��ر او الرگو را ناخواسته وارد دنيايي
از تباه��ي ،آدمكش��ي ،قاچاق مواد مخ��در ،جنگجويان
ش��بهنظامي و معاملههاي اقتصادي و سياسي ميكند.
اين اكشن پرماجراي اروپايي محصول مشترك فرانسه و
بلژيك را ژروم سال ،فيلمنامهنويس و كارگردان فرانسوي
ساخته است .تامر سيس��لي ،كريستين اسكات تامس،
ميك��ي مانويلوويچ و مالني تييري از بازيگران اين فيلم
108دقيقهاي هستند كه با بودجه  24ميليون يورو توليد
شده است.
از شر من خالص شو

Rid of Me
قهرمان اين كمدي تلخ ،زن جواني اس��ت كه در
تالش براي ازدواج كردن در يك مغازه شيرينيفروشي
مش��غول به كار ميش��ود ،در يك انجمن مربوط به
كاره��اي باغباني دوس��تاني پيدا ميكن��د و به يك
گروه موس��يقي راك كامبوجي عالقهمند ميش��ود.
جيمز وستباي اين فيلم مستقل را كارگرداني كرده
اس��ت و كتي اوگريدي ،جان كايزر ،آرت آلكزاكيس
و ترز راسل از بازيگران آن هستند .زمان نمايش اين
فيلم كه براي اولين بار در جشنواره ترايبكا به نمايش
درآمد 89 ،دقيقه است.
مصاحبه گمشده استيو جابز

Steve Jobs: The Lost Interview
حدود يك ماه پس از درگذشت بنيانگذار و مديرعامل
سابق شركت اَپل ،مستندي درباره او به صورت محدود در
چند سالن سينما به روي پرده رفته كه سالهاي جواني
او و درگيريهايش در س��ال  1995با مديران ش��ركت
اپ��ل را به نمايش ميگ��ذارد و نگاهي به چند اثر مهم و
جريانس��از او در حوزه فناوري ارتباطات مياندازد .اين
مستند  70دقيقهاي را رابرت كرينگلي نوشته و پل سن
آن را كارگرداني كرده است.

Á Áآيا ش�ما هميش�ه عالقهمند به س�اخت فيلم�ي درباره
مجازات اعدام بوديد يا اين جريان خاص براي ش�ما جذابيت
داشت؟

من با بسياري از مردان و يك زن درگير مجازات اعدام ،ارتباط
داش��تهام .م��ن در اين فيلم از تصور رايج درب��اره مجازات مرگ
اجتناب كردهام؛ گروهي ك��ه بانكي را ميزنند و درگيري پيش
ميآيد و نگهبان بانك كشته ميشود و سارقان به مرگ محكوم
ميشوند .چون در اين جور داستانها هدف مشخص است :پول
نقد بان��ك .اما آنچه در پرونده پري و بركت جلب توجه ميكند
مقدار گيجكنندهاي از بيهودگي است و همين بود كه هم مرا واقعا
ترساند و هم توجهم را جلب كرد.
 Á Áدر ساخت «به درون ورطه» به نظر ميرسد كه شما دو تا
از بزرگترين تصورات رايج در مستندهاي با موضوع مجازات
اعدام را كنار گذاشتهايد .اول تصويري است كه نشان ميدهد
محكومان به اعدام كامال بيگناهند و سراس�ر مستند صرف
توضيح دادن چگونگي سوء اجراي قانون و محكوميت ظالمانه
اين بيگناهان ميشود.

بله ،اين كار مورد عالقه من نيست .شما راجع به محكومان
مورد بررسي من در «به درون ورطه» هرگز نميتوانيد با قطعيت
راج��ع به گناهكاري ي��ا بيگناهي نظر بدهي��د .دادگاه و هيات
منصفه رأيشان را صادر كردهاند و تمام شواهد و جزييات نشان از
گناهكاري متهمان دارند .اما فيلم وارد اين حيطه نميشود ،چرا
كه وظيفه آن نيست.

 Á Áدقيقا .اين فيلمي درباره اثبات بيگناهي كسي نيست و
مثل تمام فيلمهاي مستند با اين موضوع ،درگير نشان دادن
غلط بودن حكم دادگاه هم نيست .شما با مايكل پري مصاحبه
ميكنيد در حالي كه او قرار است هشت روز ديگر اعدام شود.
به اين ترتيب حتي اگر ش�ما بخواهيد هم راهي براي نجات
جان او وجود ندارد.

من به زندانيان گفتم« :اين فيلم هرگز در پي پيدا كردن راه
نجاتي براي شما نيست ،با اين وجود آيا حاضريد با من گفتوگو
كنيد؟» من با پري كامال روراس��ت ب��ودم ،آن هم در حالي كه
ميدانستم او تنها هشت روز ديگر زنده است .در همان دو دقيقه

 9س��ال پي��ش ،دو مرد ج��وان از اهالي كون��رو در تگزاس
تصميم گرفتند كه با يك كاماروي قرمز خوش��گذراني كنند و
براي دزديدن اين ماش��ين دست به قتل سه نفر زدند .جيسن
ب ِركت به حبس ابد محكوم ش��د و ماي��كل پِري به اعدام .وقتي
در اول جوالي  2010دادگاه ايالتي تگزاس مش��غول اعدام پري
به وس��يله تزريق مرگبار بود ،شاخ و برگهاي درختان از سر و
روي صندليهاي فرسوده كاماروي توقيفشده باال رفته بودند.
اما پليس بايد ماشين را به توقفگاه ديگري منتقل ميكرد ،چون
اين اتومبيل يكي از شواهد كارآگاهان براي بررسي جنايت بود و
حتي ورنر هرتزوگ هم آن را ديده بود.
موضوعات مورد عالقه هرتزوگ در مس��تندهايش معموال
كس��اني هستند كه بايد بر موانع س��خت غلبه كنند :از «پرواز
دكترها از ش��رق آفريقا» در  1969گرفته تا مس��تند بهشدت
خرسدوستانه «مرد گريزلي» در سال  .2005نابغه ديوانه آلماني
در آخرين فيلمش يعني «غار روياهاي فراموششده» خودش را
در نقش نماينده هنرمنداني گمنام مييابد كه 30هزار سال پيش
روياهايشان را روي ديواره غارهاي چاوه در فرانسه حك كردهاند.
در «به درون ورطه» كه مس��تندي درباره مجازات اعدام است،
قهرماني وجود ندارد .هرچه هست آدمهاي بد هستند و قربانيان،
قاتالن و خانوادههايشان و خانوادههاي قربانيان .درحقيقت تمام
كساني كه در اين «در كمال خونسردي» مدرن حضور دارند در
چنگال نفريني غمانگيز اسيرند .حال اين آدمها ميتوانند جزو
نجاتيافتگان باش��ند يا كارگزاران ،در هر حال همه در چنگال
يك طاعون ويرانگر اسيرند.
اف��رادي كه در حادثه س��ال  2002جانش��ان را از دس��ت
دادهاند ،عبارتند از :س��اندرا استاتلر پرستاري كه در يك منطقه
حفاظتش��ده در مزرعه هايلند زندگي ميكرد ،پس��ر او آدام و
دوس��ت آدام ،جرمي ريچاردس��ون .اما زنجيره مرگ از اين سه
نفر فرات��ر رفت .چارلز برادر بزرگتر جرم��ي دو خالكوبي روي
بدنش دارد :يكي به ياد برادر مقتولش و ديگري به ياد خواهرش
كه در يك تصادف بزرگراهي كش��ته ش��د و پدر او هم به جرم
قتل در زندان اس��ت .ورد زبان چارلز اين جمله اس��ت« :همه
ميگفتند كسي كه بايد قبل از  21سالگياش ميمرد من بودم
و ن��ه جرمي ».فيلم براي برانگيخت��ن همدردي با قربانيان بايد
كمي هم با شياطين همدردي كند .جيسن بركت در كودكي به
فروپاشي عصبي مبتال شد و به همين دليل تا قبل از رسيدن به
پنج سالگي 18 ،عمل جراحي را متحمل شد .گويا او اصال قرار

خود بينندگان تصميم بگيرند كه هركدام را
با چه اسمي صدا كنند.

 و اكنون مشغول تهيه يك كار تلويزيوني
درباره مجازات اعدام هستي ،درست است؟

بله ،به صورت يك مينيسريال چهار
ساعته.
  آيا از نظر تو وجه مشتركي بين محكومان
به مرگ وجود دارد؟

عكسIFC :

تايرانوسور

فيلمسازي هميشه براي ورنر هرتزوگ پيشه
مرگ و زندگي بوده اس�ت .اين فيلمس�از 69
س�اله هنگام س�اخت «فيتزكارالدو» در سال
 1982الاقل پنج بار در آستانه مرگ قرار گرفت
ك�ه اين فيلم تازه يكي از فيلمهاي كارنامه 40
ساله فيلمسازي او به شمار ميآيد .وقتي شما
در آغاز مصاحبهاي از هرتزوگ ميپرسيد «چه
خبر؟» و او پاسخ ميدهد «هنوز زندهام» ،اين
تنها يك خودشيريني نيست ،بلكه دستاورد
كاري اين فيلمس�از اس�ت  .تقال ب�راي بقا در
اين دنياي ديوانه همواره تم برجسته كارهاي
هرتزوگ بوده اس�ت و در آخرين كار او يعني
مس�تند «ب�ه درون ورط�ه» اين موض�وع از
هميشه حياتيتر است .هرتزوگ براي ساخت
اين مستند به تگزاس س�فر كرده تا بتواند با
بازمان�دگان جنايتي هولناك مصاحبه كند .او
با خانواده قربانيان ،كش�يشها و حتي قاتالن
محكومش�ده صحبت ميكند كه يكي از آنها
به نام مايكل پِري قرار اس�ت تنها هشت روز
پس از اين مصاحبه اعدام شود .موضوع اصلي
مستند كه همانا محكوم شدن به مرگ در پي
يك جنايت بيهوده است خود به خود موضوعي
تاريك است .اما هرتزوگ خردهداستانهايي را
همچون پودري كه روي كيك ميپاشند روي
اين داستان غمانگيز ميپاش�د تا روزنههايي
از اميد پدي�د بياورد :زني كه عاش�ق يكي از
محكومان ميش�ود و مام�ور اعدام�ي كه به
دليل افس�ردگي مفرط پس از س�الها شغلش را رها ميكند .به
اين ترتيب بيهوده نيس�ت اگر هرتزوگ عنوان فرعي فيلمش را
ميگذارد« :يك داستان از زندگي ،يك داستان از مرگ  ».
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گفتوگو با ورنر هرتزوگ درباره مستند «به درون ورطه»

داستانهايي از زندگي و مرگ
مت سينگر /ترجمه :اميرحسين جاللي
اول گفتوگو به او گفتم سرنوش��ت كارت برنده ديگري براي تو
ندارد ،ديگر بخششي براي تو در كار نيست و در ضمن اين قضيه
باعث نميشود كه من از تو خوشم بيايد .اين يعني گفتوگوي ما
ممكن بود در همان دو دقيقه اول به پايان برسد.
Á Áآيا شما نگران نبوديد كه اين اتفاق بيفتد؟

ن��ه ،چون اگ��ر او گفتوگو را تمام ميك��رد خيلي هم بد
نميشد .نكته اساسي اين بود كه او جايگاه را بهدرستي بشناسد،
چون اگر ميخواستم از در ناراستي با او دربيايم از صد فرسخي
متوجه ميش��د .به همين دليل بود كه همه آنها طوري از من
خوشش��ان آمده بود كه بدون استثنا ميخواستند بار ديگر به
آنجا برگردم.
 Á Áشخصيت مورد عالقه من در فيلم مليسا تامپسون بركت
اس�ت ،زني كه حين كار كردن روي پرونده بركت (جنايتكار
محك�وم به حبس ابد) عاش�ق او ميش�ود .او در طول فيلم
توضيح ميده�د كه چگونه موق�ع كار ك�ردن روي پرونده
بركت ،رنگينكمان�ي را ميبيند و آن را به عنوان نش�انهاي
متقاعدكننده از طلوع خورشيد عشق در زندگياش حساب
ميكند.

بله ،نشانهاي از بيگناهي بركت و تعلق او به خودش .او عاشق
ميشود ،اين يك قضيه است .قضيهاي كه نشان ميدهد هنوز و
در قرن بيست و يكم هم ميشود توجه و اعتقاد به پديداري يك
رنگينكمان يا نشانههايي اينچنين را در آدمها تجربه كرد.

 Á Áزماني كه با مليس�ا گفتوگو ميكرديد آيا درباره زناني
كه در پروندههاي منجر به صدور حكم اعدام به نوعي آويزان
مرده�اي محكوم ميش�وند ه�م صحبت كردي�د؟ به نظرم
موضوع جالبي است.

بله ،ولي مليس��ا درواقع خودش را جزو اين زنان نميداند ،او
باهوشتر و دقيقتر از اين حرفهاست .زناني كه شما از آنها صحبت
ميكنيد هيچگاه دو سال از زندگيشان را صرف بررسي مدارك
حقوقي يك محكوم نميكنن��د ،آن هم قبل از اينكه حتي او را
ديده باشند .مليسا چنين زني نيست .اينجا همه چيز مرموز است،
درحقيقت همه چيزهاي مربوط به عشق مرموز هستند .عشق
چگونه كار ميكند ،چگونه ناگهان در زندگي پديدار ميش��ود؟
چگونه ميش��ود كه يك زن و مرد تشخيص ميدهند كه تحت
هر شرايطي به يكديگر متعلق هستند؟ اينجا سخن از چيزهاي
مرموزي چون عشق و سرنوشت است كه ما هيچگاه نميتوانيم
آنها را كامال بشناسيم.

Á Áوقتي ميخواهي فيلمي بسازي آيا دنبال چنين مسايلي
ميگردي يا در پي ترسيم حوادث سرخوشانهاي؟

من فيلمساز و قصهگو هستم .تمركز خودم را دارم و چيزهايي
را كه برايم جالب هس��تند تعقيب ميكنم .دوست دارم به عمق
مس��ايل انس��اني بپردازم ،چرا كه در غير اين صورت تنها 300
س��اعت راش بيارزش روي دست خودم گذاشتهام .نميخواهم
دوربينم همچون دوربينهاي مخفي نظارتي كه مثل پشهاي روي
ديوار حضور دارند و به هيچ دردي هم نميخورند ،به نظر برسد.
من يك فيلمسازم و وظيفهام را به عنوان يك فيلمساز ميدانم .به
عبارت ديگر كارم را خوب بلدم.

 Á Áدر «ب�ه درون ورط�ه» ما ص�داي تو را ميش�نويم ولي
تصويرت را نميبينيم ،در حالي كه در مس�تندهاي ديگرت
مثل «غار روياهاي فراموشش�ده» خ�ودت بهعنوان يكي از
ش�خصيتها در فيلم حضور داري .چه چي�ز حضور يا عدم
حضورت در مقابل دوربين را تعيين ميكند؟

تنها در جايي جلو دوربين حاضر ميشوم كه اجتنابناپذير
باشد .در «غار روياهاي فراموششده» مجبوريم كه در دو رديف
روي يك معبر فلزي صف بكشيم تا مبادا ردپاهاي بسيار قديمي
را كه مربوط به خرسهايي است كه  25هزار سال پيش منقرض
ش��دهاند از بين ببريم .به اين ترتيب گاهي تو مجبوري كه جلو
دوربين هم ظاهر شوي ،چون نميشود تمام مدت فيلمبرداري
جايي براي خودت پشت دوربين پيدا كني .اين تنها دليلي است
كه در آن فيلم من را ميبينيد.
Á Áپس تو ترجيح ميدهي كه در مستندهايت ديده نشوي؟

بل��ه ،البت��ه اين ربط��ي به تحليله��ا و نظراتي ك��ه خودم
مي نويسم و خودم هم در فيلم بيان ميكنم ،ندارد .البته در «به
درون ورطه» جايي براي بيان نظرات شخصي وجود نداشت و به
همين دليل است كه شما صداي من را به عنوان مصاحبهكننده
ميش��نويد ولي خودم را نميبينيد .درحقيقت اين مضمون اثر
است كه فرم را تحميل ميكند .به اين ترتيب دليل عدم وجود
تفسير در «به درون ورطه» مشخص ميشود.
Á Áآيا چيزي هست كه اميدوار باشي بينندگان با ديدن اين
فيلم آن را دريابند؟

هيچ وقت نميشود دقيقا به اين س��وال جواب داد .بهترين
اتف��اق براي فيلم و بينندگان اين اس��ت كه ب��دون وجود هيچ
تفسير و تحليلي صداي مردمي كه قربانياند يا جزو خانوادههاي
قربانيانند يا به دليل جرمش��ان محبوس شدهاند ،شنيده شود و

نگاهي به فيلم «به درون ورطه» ورنر هرتزوگ

خونآشام تراژدي
ريچارد كورليس

نبود از دوران كودكياش به س�لامت عبور كند .پدر جيس��ن
يعني دلبرت كه در نوجواني ازموفق به كس��ب بورسيه فوتبال
از مدرسهاش ش��ده بود به دليل اخراج از مدرسه مجبور شد تا
براي س��ركردن با اعتيادش به مواد مخدر و الكل به دزدي روي
بياورد .او  40س��ال از زندگياش را به دليل هش��ت فقره جرم
جداگانه در زندانها گذرانده اس��ت .برادر جيسن يعني كريس
ه��م در زندان اس��ت و به اين ترتيب به آنها اجازه داده ش��د تا
يك ش��ام شكرگذاري سه نفره را دركنار هم برگزار كنند ،البته
پشتميلهها.
هزاران نفر از جنايتكاران مفلوك اينچنيني ،آرامش ابديشان
را در قبرستان ايالتي به دست ميآورند ،جايي كه بدنهايشان
در قبرهايي بينام كه با شماره شناخته ميشوند آرام ميگيرند.
در نزديكي اين قبرس��تان منزل كشيش ريچارد لوپز قرار دارد
كه وقتي مش��غول صحبت در اينباره ميش��ود اشك صورتش
را ميپوش��اند« :من نميتوانم اين روند را متوقف كنم ،ولياي
كاش ميتوانس��تم ».منظور كشيش لوپز پروسه مجازات اعدام
اس��ت كه از سال  1982كه اجراي اعدام دوباره در اين ايالت به

جريان افتاد تا به حال  450مرد و  6زن را قرباني كرده است ،در
حالي كه در همين زمان در كاليفرنيا كه جمعيتش  50درصد
از تگزاس بيشتر اس��ت تنها  13مورد اعدام گزارش شده است.
البته كشيش به اين نكته هم اشاره ميكند كه وضعيت اجتماعي
نميتواند مانع وقوع اين سرنوشت غمانگيز براي آدمهايي كه افق
فكريشان پايين است بشود.
پري و بركت هر دو دس��توپا چلفتيهايي بودند كه درباره
ماش��يندزدي الفهاي زيادي ميزدند ول��ي بالفاصله پس از
ارتكاب جرم دستگير شدند .پري با قيافهاي بچهگانه و در حالي
كه تنها يك هفته با اعدام فاصله داشت در گفتوگو با هرتزوگ
بركت را متهم به اشتباه در دزدي كرد .او به عنوان متهم اصلي
گناهكار شناخته شد و به مرگ محكوم شد .اما در محاكمهاي
جداگانه دلبرت بركت از زندان مرخصي گرفت تا براي فرزندش
جيس��ن تقاضاي تخفيف در مجازات كند و ب��ا گريه از قضات
بخواهد تا پس��رش را نكش��ند .هيات منصفه هم با رأي  10در
مقابل دو جيسن را به حبس ابد محكوم كرد.
«به درون ورطه» مجموعهاي اس��ت از فاجعه ،چه در مورد

البته من با تعداد زي��ادي از اين آدمها
برخورد نداش��تهام ،ولي به نظر ميرسد كه
هريك از آنه��ا خصوصيات فردي متفاوتي
دارند .مردم هميش��ه به من ميگويند كه
«اينها هيوال هس��تند ،بدون محاكمه آنها
را بكش��يد» و حرفهايي از اي��ن قبيل .با
تمام احترامي كه ب��ه نظر مردم ميگذارم،
باي��د بگويم ك��ه با اين طرز فك��ر مخالفم.
اول به اين علت كه دادرس��ي عادالنه يكي
از دس��تاوردهاي تمدن بشري است و نبايد
بگذاريم بهراحتي از بي��ن برود .دوم به اين
دليل كه به نظر من اين جنايت اس��ت كه
عملي هيوالگونه اس��ت ،ام��ا مرتكبان آن
كامال انسان هستند و من با آنها مثل انسان
برخورد ميكنم.

  پيش از پايان مصاحبه مايلم درباره
نقش منف�ياي كه قرار اس�ت در فيلم
تام كروز (يك شليك) بازي كني حرف
بزنيم .هميش�ه دوست داش�تم تو را به
عنوان يك بازيگر هم ببينم.

بله،متشكرم.

Á Áآيا خيلي با پيشنهاد بازي در فيلمها مواجه شدهاي يا اين
يك اتفاق نادر است؟ من كه هميشه اميدوار بودم اين كار را
بيشتر انجام دهي.

بله ،من خيلي بازي كردم ولي بيشتر به عنوان صداپيشه بوده،
مثل نقشم در «خانواده سيمپسون» يا نقش آن كيف پالستيكي
در فيلم رامين بحراني و البته در اين كار خوب بودم .مثال يكبار
در پروژهاي ش��ركت كردم با عن��وان «برو بگير بكپ» كه در آن
كتابهاي بچهها را براي بزرگساالن ميخواندم .اين پروژه در اصل
براي كتابخانه عمومي نيويورك بود و من با اصرار زياد دوستانم آن
را پذيرفتم .كارم اين بود كه ظرف شش دقيقه بايد متني را پشت
يك ميكروفن در اتاق تدوين ميخواندم .حاال شنيدهام كه مردم
كار من را بيش��تر از نسخه اصلي كه توسط ساموئل الجكسون
خوانده شده دوست داشتهاند.
 Á Áهر دو اين نس�خهها را ش�نيدهام و با اي�ن حرف مردم
موافقم ،به نظرم او را له كردي.

خب بايد بگويم آنچه تو شنيدي يك نسخه بسيار بيكيفيت
است كه با يك موبايل و در ميان صداي خنده مردم ضبط شده
و كيفيت صداي آن غمانگيز اس��ت .اما اخيرا شنيدهام كه ناشر
تصميم گرفته تا نسخه باكيفيت صداي من را به عنوان ضميمه
نسخه اصلي سم جكسون منتشر كند.
Á Áحاال برايمان از بازي در فيلم تام كروز بگو.

تازه وارد مرحله توليد شده و فيلمبرداري صحنههاي مربوط
به من در ماه دسامبر شروع ميشود.
Á Áتو قبال خيلي نقش منفي بازي نكردي ،درست است؟

خب بايد بگويم كه من نق��ش آدمهاي خطرناك ،ناهنجار،
خشن و پس��ت را خوب بازي ميكنم ،مثل بازيام در فيلمهاي
هارموني كورني .البته اين فقط تصور من است ،اما كارگردان فيلم
يعني كريس��توفر مك كواير ،استوديو و خود تام كروز به عنوان
تهيهكننده حتما بازيهاي من را ديدهاند .در غير اين صورت بعيد
اس��ت كه يك استوديوي بزرگ ريسك حضور آدمي با لهجهاي
مسخره مثل من را در چنين پروژههاي بپذيرد.
Á Áقطعا همينطور است .فيلم مورد عالقهات از بين فيلمهاي
تام كروز كدام است؟

به نظرم «ماموريت :غيرممكن» فيلم تاثيرگذاري است.

منبعIFC :

مرتكب��ان جنايت و چه درباره قرباني��ان آن .فيلم يك صداي
غمانگيز است و بدون شك فيلم تلخ «زمستان استخوانسوز»
در مقابل اين داس��تان ترس��ناك واقعي از زندگي يك مشت
كش��اورز محروم ،يك فيلم مفرح در يك اردوي تابس��تاني به
حس��اب ميآيد .مثل تمام مس��تندهاي هرت��زوگ اين فيلم
ه��م داراي الي��هاي از يك ن��وع طنز تلخ اس��ت .كارگردان با
طرح س��واالتي همچون سوال درباره برخورد كشيش گومز با
سنجابها سعي ميكند غذاي تلخش را طعمي تازه ببخشد.
ضمن اينكه حركت دوربينهاي هميشگي هرتزوگ هم به اين
جريان كمك ميكنند .روحيه الهامپذيري در سينما كماكان به
رشد خود ادامه ميدهد .به مليسا كه حاال همسر جيسن است
و قبال به همراه پدرش به عنوان مسووالن رسيدگي به تقاضاي
استيناف اين پرونده روي آن كار ميكردند اجازه داده ميشود
تا همس��رش را در زندان مالقات كند .مليسا كه زاده نبراسكا
است پيوس��ته مس��ير  750مايلي اوماها تا ابيلن را رانندگي
ميكند تا بتواند جيسن را ببيند .او بعد از يكي از مالقاتهايش
با جيس��ن بود كه رنگين كماني را در كنار سلول محكوم ديد
و به اين نتيجه رس��يد كه جيس��ن بركت همان پسري است
كه دوس��ت دارد براي هميشه با او باش��د ،ظاهرا جيسن هم
اين رنگينكمان را ديده بود .هرتزوگ براساس استانداردهاي
ليبرالي اروپا مجازات اعدام را وحشيانه ميداند ،اما كنجكاوي
او و بينندگانش اين شجاعت را در كارگردان ايجاد ميكند كه
تجربيات اين انسانهاي به ظاهر بيارزش را به تصوير بكشد.
يك منتقد به نام مت گولدبرگ هرتزوگ را خونآشام تراژدي
مينامد كه داس��تان را از زندگي كساني كه به نقطه غيرقابل
بازگشت رسيدهاند ميمكد و بيرون ميكشد .قسمت ابتدايي
اين مستند براي هر مستندس��از يا ژورناليستي جذاب است،
چراكه با موضوعات احساسي مرگ و زندگي سروكله ميزند .اما
در ادامه هرتزوگ كاري ميكند كه غيراحساساتيترين آدمها
هم درگير فيلم ميشوند .او تصوير آدمهايي را ارايه ميكند كه
مسير زندگي معمولي تا تبديل شدن به يك اسم يا شماره در
قبرستان شهر را خيلي سريع و گذرا طي ميكنند .هرتزوگ در
«به درون ورطه» كاري با نظر بينندگانش درباره مجازات اعدام
و حبس ابد دو محكوم مورد بحث ندارد ،بلكه از آنها ميخواهد
تا در بين مردم معمولي كساني را ببينند كه بالقوه ميتوانند تنها
به علت يك كاماروي قرمز بكشند يا كشته شوند.
منبع:تايم

تازه چه خبر دكترجون؟

وودي وودپكر به سينما ميرود

«هه ه��ه ،هه هه ،هه!»
ص��داي اين داركوب هم به
زودي در سالنهاي سينما
طنينان��داز خواهد ش��د و
يكي ديگر از شخصيتهاي
كارتوني دوران كودكي روي
پرده خواهد رفت .به گزارش
هاليوودريپورتر،شركتايلومينيشنانترتينمنتكهسال
گذش��ته با توليد انيميش��ن «من مطرود» به موفقيت
رسيد و كارش را با چند انيميشن ديگر ازجمله «هاپ»
ادامه داد ،تصميم گرفته است فيلمي بر اساس شخصيت
وودي وودپكر بسازد .بنابر اين گزارش ،از جان آلتشولر و
ديوكرينسكي،نويسندگانمجموعهتلويزيونيانيميشن
«س�لاطين تپه» براي نوش��تن داس��تان فيلم وودي
داركوب دعوت شده است .شخصيت وودي اولين بار در
س��ال  1940در فيلمي به نام «ناك ناك» ظاهر شد و
بعد از آن به برنامههاي تلويزيوني شبكههاياي.بي.سي
و ان.بي.سي راه پيدا كرد.

بار ديگر مجري گلدنگلوب

بع��د از مدتها بحث
بر سر اينكه برنامه اهداي
جوايز گلدنگلوب يا گوي
طالي��ي س��ال  2012با
حضور يك مجري برگزار
ش��ود ي��ا اص�لا مجري
نداش��ته باش��د ،باالخره
در اواخر هفته گذش��ته اعالم شد كه ريكي جروايز
بازيگر ،نويسنده ،كارگردان و تهيهكننده انگليسي
ك��ه پيش از اين س��ه بار مجري اي��ن برنامه بوده،
امس��ال هم اين وظيفه را بر عهده خواهد داش��ت.
به گزارش ددالين ،مساله اصلي گردانندگان برنامه
مراس��م گلدنگلوب اين بوده ك��ه ريكي جروايز با
ش��وخيهايش عمال كاري ميكند كه مراس��م به
جاي آنكه درباره فيلمها باشد ،معطوف به شخص
خودش بش��ود .با اين حال در نهايت او با اكثريت
آرا به عن��وان مجري برگزيده ش��د .ريكي جروايز
تحصيلكرده رشته فلسفه است و در چندين فيلم
از جمله «اختراع دروغ» و «شهر اشباح» بازي كرده
است .او يك برنامه انيميشن كمدي تلويزيوني به نام
«نمايش ريكي جروايز» در شبكه  HBOنيز دارد
و در فهرس��ت  100شخصيت پرنفوذ جهان سال
 2010مجله تايم نيز بوده است.

ايمي آدامز در نقش دختر ايستوود

بع��د از آنك��ه س��اندرا
بوالك پيش��نهاد ب��ازي در
نقش دختر كلينت ايستوود
در فيلم ورزشي «دردسر با
ضربه منحن��ي» را رد كرد،
ايمي آدامز ،بازيگر «شك»
و «مش��تزن» ب��ه عنوان
جانشين او در اين نقش بازي ميكند .به گزارش ورايتي،
رابرت لورنز ،همكار تهيهكننده ايستوود در فيلمهاي قبلي
او اي��ن فيلم را كارگرداني خواهد كرد .قهرمان فيلم يك
مربي بيسبال اس��ت كه به علت ضعف بينايي در شرف
بازنشستگي است و به عنوان آخرين ماموريت با دخترش
عازم آتالنتا در ايالت جورجيا ميشود .ايستوود براي اولين
ب��ار پس از فيلم «در خط آتش» كه در س��ال  1993به
كارگرداني ولفگانگ پترسن ساخته ش��د ،قرار است در
فيلمي بازي كند كه خودش كارگردان آن نيس��ت .اين
فيلم در سال  2013به اكران خواهد رسيد.

نبرد پيش از كريسمس

ورايت��ي هفتهگذش��ته
گ��زارش داد ك��ه بردل��ي
كوپ��ر ،بازيگ��ر «خماري»
و «نامح��دود» در كم��دي
خانوادگي تازه آن فلچر كه
«نبرد پيش از كريسمس»
ن��ام دارد ،بازي ميكند .اين
فيلم كه فيلمنامهاش را آدام اس��تايكيل نوشته و خالصه
داستانش هنوز افشا نشده ،اولين همكاري فلچر كارگردان
با شاون لوي در مقام تهيهكننده است .خانم فلچر پيش
از اين كمدي رمانتيك موفق «پيشنهاد» را با بازي رايان
رينولدز و س��اندرا بوالك در سال  2009ساخته و پس از
آن كمدي « 27دس��ت لباس» را كارگرداني كرد كه در
گيشه چنانکه باید ،موفق نبود .فيلم اخير فلچر« ،نفرين
مادر من» با بازي س��ت روگن و باربارا استرايس��ند آماده
نمايش است و به زودي به روي پرده میآید.

«كلئوپاترا»ي ديويد فينچر

اري��ك راث ك��ه قبال به
عنوان نويس��نده فيلمنامه
«م��ورد كنجكاويبرانگي��ز
بنجامي��ن باتن» ب��ا ديويد
فينچر همكاري داشته ،قرار
اس��ت بار ديگر فيلمنامهاي
براي او بنويس��د .به گزارش
ورايتي ،اين فيلم «كلئوپاترا» نام دارد و قبال برايان هلگلند
فيلمنامهاي بر اساس كتاب «كلئوپاترا :يك زندگي» به قلم
استيس��ي براي اين پروژه نوشته اما معلوم نيست به چه
دليل آن فيلمنامه كنار گذاشته شده است .فيلمبرداري اين
فيلم در ماه مارس (فروردين) آغاز خواهد شد و آنچه قطعي
است ،اينكه نقش كلئوپاتراي اين فيلم را آنجلينا جولي ايفا
خواهد كرد ،بنابراين خانم بازيگر تا اطالع ثانوي وقت ندارد
تا در فيلم هيچكدام از كارگردانهاي وطني بازي كند.

