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مقدمهاي بر
راهنماي فيلم 2011
اين يك راهنماي فيلم است ،و روشنكننده
ديدگاه نويسنده متن نسبت به آثار سينمايي
سعيد عقيقي
سال .هيچ كس نميتواند ادعا كند كه تمام
فيلمه�اي س�ال را (كه به روايت س�ايت
 imdbبيش از  9000تاست) ديده ،و اصو ًال چنين امكاني وجود ندارد .نيازي هم نيست.
پيگيرترين «خوره»هاي فيلم در دنيا ،به طور متوسط در روز ميتوانند بين چهار تا پنج
فيلم دو ساعته را به طول كامل تماشا كنند (اگر فرض كنيم نياز مالي ندارند و قرار نيست
كار ديگري جز فيلم ديدن انجام بدهند) .ميان اين گروه و منتقدان فيلم تفاوتي هست .آنان
زمان مشخصي براي فكر كردن و نوشتن در مورد آنچه ديدهاند كنار ميگذارند .بنابراين،
فيلم ديدن نزد كساني كه «مسأله»شان سينماست ،نه مسابقه است و نه مايه تفاخر .فرآيندي
است كه به طور طبيعي طي ميشود و در اين ميان ،فيلمهايي كه به هر دليل ارزش نوشتن
دارند ،برگزيده ميشوند .در هر دوره ،تعداد فيلمهاي بيارزش تا متوسط ،غالب ًا چندين برابر
فيلمهاي خوب است ،و تعداد فيلمهاي خوب ،معمو ًال بسيار بيش از فيلمهاي عالي .با اين
حال ،نوع گزينش ،معيار ارزشگذاري را نيز تعيين ميكند .در نتيجه تعدادي از فيلمهاي
ديده شده ،از اين فهرست كنار ماندهاند.
فهرست
در بررس�ي كلي سينماي  ،2011وضع كمابيش
بهترينهاي سال :2011
غمانگيز فيلمهاي فرانس�وي ،و شرايط نگرانكننده
 .1درخت زندگي
فيلمهاي ايتاليايي ،نش�ان ميدهد كه سينماي اروپا
 .2آسياب و صليب
نسبت به گذشته از نظر داستانگويي و زيباييشناسي
 .3اسب تورين
تا حدي پس رفته است .اقتصاد ،سياست و شبكههاي
 .4سوراخ کليد
تلويزيوني دولتي و خصوصي ،هم بر ش�رايط توليد
 .5روزي روزگاري در آناتولي
فيلمها مؤثرند و هم بر فرم و زيباييشناسيشان .با اين
 .6دهکده مقوايي
حال ،ساخته شدن فيلمهايي چون درخت زندگي و
 .7فاوست
اسب تورينُ ،مهر تأييدي بر زنده بودن نوعي ديگر
 .8کوريوالنوس
از سينماست .متأس�فانه امكان ديدن فيلمهاي آخر
 .9آرتيست
شانتال آكرمان ،برادران تاوياني و مايكل وينترباتم
 .10مجنونوار
(و چند فيلم قابل توجه ديگر) فراهم نشد .اميدوارم در
و :مورد عجيب آنژليکا ،بسيار
صورت تداوم راهنمايي فيلم به شكل فصلي ،بتوانيم به
گوشخراش و کام ً
ال نزديک،
آنها هم بپردازيم .تنها استثناء اين فهرست كه در سال
زميني ديگر ،جدايي نادر از
 2010ساخته شده ،خارج از كشور سازنده به نمايش
سيمين ،در تاريکي و ...حتم ًا
درنيام�ده و ب�ه دليل اهميتاش در مي�ان فيلمهاي
فيلمهايي هست که من نديدهام.
گنجانده شده ،مادران اثر ميلچومانچفسكي است .از
كارگردان فيلم بابت اعتمادش و قرار دادن نسخهاي
از فيلم در اختيارمان ،صميمانه متشكريم .امسال براي فيلمسازان صاحب سبكي چون الرس
فن تري يه و پدر و آلمودووار (بهخصوص دومي) سال چندان درخشاني نبود .در عوض،
نامهاي كمتر شناخته شده ،آثار به مراتب موفقتري عرضه كردند .اميدوارم خواننده اين
مجموعه ،بيش از دايرهها و س�تارهها ،به يادداشتهايي توجه كند كه در حد چند جمله،
فيلمها را معرفي كردهاند .به مهمترين فيلم سال در همين نشريه به طور گسترده پرداختهام،
و اميدوارم امكان نقد مفصل باقي آثار هم به مرور پيش بيايد .به اين نكته هم اشاره كنم كه
تمام فيلمهاي سه ستاره و نيم به نظر من چهار ستارهاند ،اما در اين صورت« ،به فيلم ُعمري»
مثل درخت زندگي بايد بيش از چهار س�تاره ميدادم ،و چنين طبقهبندياي در فهرس�ت
ارزشگذاري فيلمها وجود نداشت! يادآوري ميكنم كه زمان فيلمها براساس نسخههاي
موجود نوشته شده ،و با مدت زمان قيد شده در منابع ديگر ،به ويژه سايت  imdbكه به
دليل ارائه اطالعات توسط كاربران ،در بعضي از موارد نادرست است ،تفاوت دارد .از تمامي
دوستاني كه در تهيه اين مجموعه به هر طريق ياريام كردند ،ممنونم.

 63مادران

MOTHERS

مانچفس�کي از آن دسته فيلمسازانيست که
سبک فيلمس�ازياش با توجه به سوژه و داستان
مورد نظرش تغيير ميکند ،و در فيلم آخرش ،به
شيوهاي مستند ـ داستاني و با استفاده از حرکت
تدريجي درام به سمت مصاحبه ،روايتي مرموز و
غير قابل اعتماد از شخصيتي ناديدني به نمايش سینمایجهان
ميگذارد .جستوجو به دنبال اين فرد ،با استفاده []
از فرم اپيزوديک در شهرهاي مختلف مقدونيه ،کارگردان:ميلچومانچفسکي
نتاي�ج غريبي به دنبال دارد و بهتدريج ،که س�ه بازيگران :اميليا استوژکوفسکا،
فيلمسازميکوشندنشانههاييازجنايتهايپنهان ميليانابوگدانوسکا
و پيگيري نش�ده به دست آورند ،فرم داستاني
 124دقيقه
فيلم نيز در نهايت به سمت مستند ميل ميکند و
حس بيننده را به سوي معمايي هراسآور سوق ميدهد .کار با بازيگران (بهخصوص
بچهها در صحنهي آغازين) نشاندهندهي قدرت و مهارت فيلمساز است .مانچفسکي
استعداد فوقالعادهايست که هنوز نتوانسته موفقيت همهجانبهي نخستين فيلماش يعني
«پيش از باران» را در سه فيلم بعدياش به طور کامل تکرار کند.
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آريرنگ

ARIRANG
مستندي خودنگارانه از کيم کي دوک ،فيلمساز بسيار تحسينشدهي کرهاي دربارهي
افس�ردگي ش�ديدش ،نگاهش به زندگي و احس�اس نوميدياش نس�بت به ادامهي کار
فيلمسازي .آنچه در اين محاکات شخصي به نظر آزاردهنده ميرسد ،تظاهر به نوميديست.
فيلمساز دوربين را مقابل خودش گذاشته و از خودش ميپرسد که چرا گوشهنشين شده
(کدام گوشهنشيني؟ او تقريب ًا به طور دائمي در حال فيلمسازيست) ،اما برداشتن هفتتير
و رفتن به سمت يک مغازه و صداي گلوله ،يا آوازخواني گوشخراش و مکث بر پوستر
فيلمهاي خودش ،نشان ميدهد که او چندان در اين ادعا جدي نيست .کار کيم کي دوک
کمابيش شبيه همان کاريست که محسن مخملباف
در بعض�ي از فيلمهايش ميک�رد .در چند دقيقهي
نخست ،با وضعيت فيلمس�از همدردي ميکنيم ،اما
اين همدردي به مرور جاي خود را به ترديد و مالل
ميده�د .زم�ان فيلم بيش از حد طوالنيس�ت و در
بخشي از فيلم مشخص است که فيلمساز حرفي براي
زدن ندارد .البته تکههاي خوبي در فيلم هست (مثل
جملههايي دربارهي سينماي روز) ،اما باور کنيم ،اين
جملهها براي به ثمر رساندن يک فيلم صد دقيقهاي
کافي نيس�ت .کيم کي دوک در فاصلهي  2008تا
 2011فيلمي نساخته است ،اما در  2011براي توليد
سه فيلم اقدام کرده است .لحن او در فيلم ،بيشتر به سینمایجهان
کوش�ش براي جلب توجه ميماند تا کس�ي که به []
دردسر افتاده است .فکر ميکنم جايزهي کن براي
کارگردان :کيم کي دوک
همين فيلم ،کوششيس�ت براي بيرون آوردن او از
بازيگر :کيم کي دوک
اين انزواي خودخواسته.
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