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«جانی» با بازی در فیلم «دزدان دریایی کاراییب» در نقش کاپیتان جک اسپارو مشهورترین شخصیت سینماییاش را خلق کرد .او برای بازی در این نقش نامزد بهترین بازیگر
نقش اول اسکار و بفتا  2004شد .این فیلم که با فروش گیشه  654دالری به یکی از فیلمهای موفق روز تبدیل شده بود در سالهای  2006تا  2011با سه داستان دیگر دوباره روی
پرده رفت« .جانی» در هر سه داستان همچنان پیروز میدان بود و از سوی مردم به عنوان ستاره مرد محبوب شناخته شد.

شماره 48دوشنبه 19خرداد  11 ۱۳۹3شعبان ١٤٣5

بیشتر از 40سال است که هرتزوگ در جستجوی حقیقت
برای مستندهایش به چهار گوشه دنیا سفر میکند .این
مصاحبه درباره روش خاص فیلمسازی اوست

تا وقتی
درآمد دارم
بدن ه اصلی هستم!

ورنر هرتزوگ یکی از مشهورترین مستندسازهای دنیاست .هر چند که عمد ه
شهرت او به دلیل فیلمهای مستند و داستانیهای مستندگون ه اوست ،اما این
سینماگر72ساله ،بازیگری ،فیلمنامهنویسی ،کارگردانی اپرا و تهیهکنندگی را
هم در کارنام ه خود دارد .اولین فیلم بلندش ،نشانههای زندگی ،جایزه خرس
نقرهای برلین را در سال  1968برد .او جایزه ویژه هیئت داوران کن برای فیلم
معمایکاسپرهاوزردرسال 1975وجایزهبهترینکارگردانیجشنوارهکنرابرای
فیلم فیتز کاراکدو در سال 1982از جشنواره کن گرفتهاست و اینها تنها بخشی
از جوایز اوســت .فیلمهای هرتزوگ در تمام دنیا ساخته میشوند ،از امریکای
جنوبیگرفتهتابیابانهایآالسکا.هرتزوگدراینسفرهافیلممیسازد،قصههای
مردم را میشنود ،به پروژههایش رسیدگی میکند ،به جشنوارهها سر میزند و در
سمینارها سخنرانی میکند .افزایش سن فقط او را پرکارتر میکند .هرتزوگ در این
سالها و سفرها بیش از  60فیلم ساخته است .فیلمهای او مملو از صحنههایی است
که انسان را به چالش میکشد .هرتزوگ معتقد است «کارگردان زنبوری است که نیش
میزند ،نه آنی که روی دیوار مینشیند».
*شما بارها خود را «یک سرباز خوب برای
ســینما» خواندهاید .این عبارت دقیق ًا به چه
معناست؟

منظورم نگهداری از یک پاسگاه مرزی هنری است
که دیگران آن را ترک کردهاند .منظورم نظم و انضباط
داشتن است ،پشتکار ،شجاعت.

*چه چیزی باعث شد شما بخواهید سرباز
خوبسینماباشید.باتوجهبهاینکهشمادرحومه
شهر باواریا بزرگ شدهاید .جایی که حتی یک
سالنسینماهمنداشتهاست.

من تا 11سالگی اص ً
ال سینما را نمیشناختم .یک بار
چند پروژکشنیست مسافر ،به کوهستانی که مدرسه
ما در آن قرار داشــت آمدند و چند مستند بسیار بد
امریکایی درباره اسکیموها برای ما پخش کردند .اص ً
ال
برایم جالب نبود .اما وقتی 14ساله بودم فهمیدم که
قرار است فیلم بسازم و فهمیدم این به معنای شاعر
بودن است و بســیار نزدیک به آن .این یک جذابیت
نبود ،یک نیاز بود .تنها تصمیمی که باید میگرفتم
این بود که به سرنوشتی که در انتظارم است تن دهم
یا نه .برای اینکه فهمیده بودم زندگی پیچیدهای در
انتظارم است .میدانستم در جریان ساخت فیلمهایی
که میخواهم ،هیچ شریک و متحدی نخواهم داشت.
*چهطور منابع الزم برای شروع فیلمسازی
را پیدا کردید؟

وقتی به دبیرستان میرفتم برای دو سال در شیفت
شب یک کارخانه آهن جوشکاری میکردم .با این کار
پول ساخت سه فیلم35میلیمتری را جمع کردم .من
برای فیلمهایم کار میکردم و نمیخواستم به اینکه
فروش میروند یا نه فکر کنم .هنوز هم به فروش فکر
نمیکنم .مجموع این شکستها من را به دیالکتیکی
درونی رساند .راهی که به تولید فیلم واقعی منجر شد.
*چهطور فهمیدید باید چــهکار کنید؟
تالشهای شــما از غریزهتان میآمد یا از روش
آزمون و خطا استفاده میکردید؟

من مدرسه فیلم خودم را داشتم .برای مثال در اولین
فیلمم ،هیراکلز ،ایده واضحی داشتم مبنی بر اینکه
بدنسازها را با قهرمانهای اساطیری و باستانی مرتبط

کنم .مواد خام به نظرم بســیار جذاب بود اما خیلی
سخت بود که بتوان این دو را به هم وصل کرد .مونتاژ!
این را به عنوان راه حل اصلی پیدا کردم .راهی برای
اینکه بفهمم چهطور میتوانم دو چیز که هیچکس
بین آنها ارتباطی نمیبیند را به هم وصل کنم .هنوز
ن روش استفاده میکنم.
هم از همی 
*در فیلمهای قدیمیتــان از نابازیگران و
بازیگران غیر متعارف استفاده میکردید .مثل
برونو اس ،که یک بیمار روانــی بود و در معمای
کاسپرهاوزر و قلب شیشــهای بازی کرد .برای
استفاده از اینگونه بازیگران و کار با افرادی که
مشکل ویژهای دارند روش خاصی دارید؟

قانون اصلی من این اســت« :بعد از اینکه همه چیز
تمام شد روی صفحه نمایش چه باقی خواهد ماند؟»
این مشخص است که در بسیاری موارد برای استخراج
یک کنش یا بازی ویژه از فردی خاص ،از روشهای
غیرطبیعیوخاصبایداستفادهکرد.مندرفیلمقلب
شیشهای بسیاری از بازیگران را هیپنوتیزم کردم چون
میخواستم فضای خاصی ایجاد کنم .همیشه باید
به دنبال راههای جدید برای رسیدن به نتیجههای
خارقالعاده بود.
*فکر میکنید ســبک فیلمسازی شما از
وقتی آن را شــروع کردید تا به حال فرق کرده
است؟

خب من هنوز متوقف نشــدهام و دائم در حال تغییر
هستم .یادم میآید بعد از فتامورگانا و چند فیلم دیگر
که با شــرکتهای تجاری کار کردم ،دوستانم از من
دوری کردند و گفتند او هم تجاری شد .اما من همیشه
گفتهامفیلمهایمنتجاریهستندومیفروشند.من
درجریاناصلیهستمحتیاگرخیلیهافیلمهایمن
را عجیب و غریب بدانند .بسیاری از آنها میلیونها
دالر درآمد داشتهاند .خب که چه؟ عجیب باشند یا نه،
من خودم را در جریان اصلی میدانم.
*شما بارها گفتهاید فیلمهای مستندتان
فیلمهایی داستانی در لباس مبدل هستند .آیا
برایمستندهایتانفیلمنامهمینویسید؟

منبهسبکخاصیکارمیکنم.گاهیاختراعمیکنم.

 101چیزیکه در
مدرسهفیلمآموختم

اینها شرح درس نیست .کارگاه آموزشی هم نیست.
اینها فقط نکتههایی بــرای یادآوری اســت .این
یادآوریهای کوتاه خالصه درسهایی اســت که در
کتابها و کالسهای فیلمسازی قابل دسترس است،
اما اینجا به شکلی موجز و مختصر بیان شدهاند .اینها
تمام آموختههای شما درباره فیلمسازی را یک بار دیگر
بهشکلطبقهبندیشدهبهیادتانمیآورند.ایننکتهها
هردوشنبهدرهمینصفح هصباچاپمیشود.

منبع:کتاب101چیزیکهدرمدرسهفیلمآموختم،نوشته
نیللندوومتیوفردریک

 100فیلممستندی
که پیش از مردن باید دید
عمل کشتن ،ساخت ه جاشوا اوپنهایمر

با سیم ،خون کمتری میریزد

فیلمنامه ،بله! بعضی وقتها وجود دارد .اما نه به معنای
اینکه تقلبی انجام شود و تماشاگر گول بخورد .تنها به
این معنا که به او لحظههای واضح و روشنی داده شود.
لحظههاییکهدرآنحقیقتیبسیارعمیقترازچیزی
که در آن لحظه در تصویر وجود دارد بازنمایانده شود
و این یک حماقت بزرگ در سینماوریته ،برای اعتماد
بیش از حد به واقعیت است .در فیلم «مرگ برای پنج
صدا»کهدربارهآهنگسازمشهورقرن،17کارلوگزوالدو
ساختم،تقریباًهمهچیزبهشکلیشاعرانهوخیالانگیز
برگردانده شده است .هرچند که بسیاری از ماجراها در
ذهن من خلق شده است ،اما این فیلم به عنوان یک
کلیت واحد ،عمیقترین بینش را نسبت به زندگی
آن آهنگساز به دست میدهد .عمیقتر و واقعیتر از
چیزی که هر جای دیگری درباره او پیدا میشود .این
فیلمواقعیترینچیزیاستکهمیتواندربارهزندگی
اودید.ایناتفاقبرایاینافتادهکهتقریباًهمهچیزازنو،
شاعرانه آفریده شده است.
*«لسوفریر» ،مستندی است درباره یک
آتشفشانکهدرجزیر هکوچکیدرکاراییبفوران
میکندومردیدرآن،حاضربهترکآنجانیست.
برایم جالب اســت بدانم که برای آن فیلمنامه
نوشتهبودید؟

خیر .این همیشه به فیلم بستگی دارد .جایی از این
فیلم وقتی دوربین روشن شد ،مرد خواب بود .من
دوربین را در دستم نگه داشــتم ،او را از خواب بیدار
کردم و شــروع به حرف زدن با او کردم .بعد از  4یا
5دقیقه او از ما خسته شد و روی زمین دراز کشید .در
نهایت بلند شد و نشست و به ما و دوربین نگاه کرد و
مشغول خواندن آهنگی شد تا از شر ما خالص شود.
شما نمیتوانید برای موضوعی شبیه به این یا این
وضعیت خاص فیلمنامه بنویسید .به طور معمول
وضعیتی شبیه به این ،مقدار زیادی از واقعیت و در
عین حال شــاعرانگی را در خود دارد .شما نباید آن
را از نو خلق کنید.

هم بخندند و گریه کنند و لذت ببرند .هیچ چیز فراتر
از این وجود ندارد و بــرای من هر هنر دیگری ثانویه
خواهد بود.

*چهطور فیلمهایتــان اینقدر کمخرج
میشوند؟

در هالیوود عادت بر این است که برای حل یک مشکل
کوچک  5نفر به عوامل فیلم اضافه میکنند .اما من
میگویم نه! ما باید مسائل را هوشمندانه حل کنیم.
برای مثال در فیلم ستوان بد ،اوا مندس درخواست
تعداد زیادی همراه داشت .من به او گفتم من دستیار،
راننده و حتی صندلی را هم برای خودم لغو کردهام
(خرج صندلی کارگردان تنها  65دالر میشــود اما
برای من اص ً
ال مهم نیست و هیچوقت از آن استفاده

هیچچیزباشکوهتر
از این نیســت که
آد مها در ســالن
بستهای بنشینند
و با هــم بخندند و
گریه کنند و لذت
ببرند .برای من هر
هنر دیگری ثانویه
خواهد بود.

*شــما از طرفداران تکنولوژی در سینما
نیستید .اما فکر میکنید رسانههای جدید چه
تأثیریدرفیلمسازیسنتیداشتهباشند؟

همه چیز در حال تغییر و تحول است .اما به نظرم این
درگیری به زودی حل و فصل خواهد شد .در این میان
اینترنت هم تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت .اما به
نظر من سینما مادر هنرهاست .هیچ چیز با شکوهتر
از این نیست که آدمها در سالن بستهای بنشینند و با

نکردهام) بعد به او گفتم« :ممنون میشــوم اگر من
را به روانشناس معرفی نکنید!» او بسیار خندید و
بعد از آن با تنها یک گریمــور و یک بادیگارد روی
صحنهمیآمد.

*شما از دوربین دیجیتال یا کار گرافیکی
و کامپیوتری در فیلــم خوشتان نمیآید .در
فیلم مســتند و فرایند مونتاژ با اینها چهطور
کنار میآیید؟

شــما میتوانید دیجیتال مونتاژ کنید .من میتوانم
تقریباًبههمانسرعتیکهفکرمیکنممونتاژکنم.یک
بار به راشها نگاه میکنم و وقتی کار را شروع میکنم
در یک دفترچه یادداشت میکنم .اگر مث ً
ال یک لحظه
فوقالعاده در لحظه17دقیقه و20ثانیه یک نوار وجود
داشته باشــد من جلوی آن در دفترچهام دو عالمت
تعجب میگذارم تا فراموشش نکنم .در فرایند تماشا و
ارزیابی ،من 60،50ساعت راش را به خاطر میسپارم.
این در حافظه بصری من به طور کامل نگه داشــته
میشود و بعد شروع به شخم زدن آن میکنم .مونتاژ
فیلم «گریزلی من»  9روز طول کشــید .فاین کات
«ستوان بد» در دو هفته به دست آمد و فیلمبرداری و
مونتاژ «پسر من ،پسر من» در  5هفته تمام شد .شما
باید موزیک را اضافه کنید و فیلم را برای مدتی کنار
بگذارید .بعد از مدتی میتوانید فیلم را بازنگری کنید و
چیزی را عوض کنید .اما فاینکاتهای اول من خیلی
زود به پایان میرسند.

*شــما خیلی وقتها در لوکیشنهای
خیلــی دور و خیلی خطرنــاک فیلمبرداری
میکنید .این برای عوامل شما مشکلی ایجاد
نمیکند؟

اینمشکلمننیست.مشکلسینمااستکهمنرابه
یدانندوقتیمنکارگردانی
اینراهمیکشاند.عواملم 
میکنم ،انگار دارم عمل قلب باز انجام میدهم .هرگز
صدای کسی بلند نمیشود .آمدن سر صحنه فقط در
صورت لزوم انجام میشود .آن هم بدون سر و صدا و
کام ً
ال حرفهای .کار به طور میانگین ساعت 2یا 4تمام
میشود .البته من هیچوقت کسی را در معرض خطر
قرار نمیدهم و برای کسی هم اتفاقی نیفتاده است.
هرچند که شایعههایی در اینباره وجود دارد اما من
ریسکگریزترین کارگردانی هستم که میتوانید پیدا
کنید 60.فیلم ساختهام و هیچکس ،هیچوقت آسیب
ندیدهاست .با وجود اینکه مستندهایم در مکانهایی
بسیارسختساختهشدهاند.

درسهفتم:دید روانشناسیداشتهباشید

فوکوس را جابهجا کنید :شــخصیتی که در فوکوس قرار دارد و از آن وارد یک شلوغی تار
میشود ،میتواند نشان از آیندهای نامعلوم بدهد .اما شخصیتی که برعکس ،از فضای تار و
شلوغ زمینه وارد فضای واضح جلوی قاب میشود ،میتواند ارزش و اولویت را القا کند.
نمای سر باال ( :)elgna wolنگاهی که از پایین به باال به کاراکتر میشود ،او را قدرتمند نشان
میدهد .به این نماها« ،نمای قهرمان» هم میگویند.
نمای سر پایین ( :)elgna hgihنگاهی که از باال به پایین به کاراکتر میشود ،باعث میشود او
ضعیفوبیاهمیتجلوهکند.
زاویه مورب ( :)elgna hctudوقتی افق حالت اریب پیدا میکند یا کج میشود ،نشاندهنده
چیزی نادرست ،منحرف یا بدون تعادل خواهد بود.
نمای از روی شانه ( :)redluohs eht revoمیتواند نشاندهنده کاراکتر آسیبپذیر و در معرض
خطرباشد.
دوربین روی دست :میتواند نشاندهنده پریشانی شخصیت باشد ،مث ً
ال یک صحنه جنایت
یا غرق شدن در آب دریا.

درسهشتم:پیشداستان راکنترلکنید

پیشداستان شامل اتفاقهایی است که پیش از شروع فیلم در زندگی شخصیت افتاده است.
کودکی ،ضربههای روحی ،بحرانهای اخیر ،کینههای ماندگار ،پیشزمینه ویژگیهای جسمی
و چیزهای دیگر .پیشداستان باید به طور ضمنی و غیر مستقیم اما تأثیرگذار بیان شود .زنی که
در دفتر کاری،بیکارنشستهمیتواند آگاهی از تغییری دهد کهقرار است در زندگی او رخبدهد.
اگرکسیازاوبپرسد«آیاهنوزعاشقشهستی؟»میتوانهمهچیزرادربارهسابق هعاشقانهاودر
آنلحظهفهمید.عالوهبراینوقتیباپیشبردنروایتمشکلدارید،الزماستبهپیشداستان
بازگردید.سای هیکپیشداستانضعیف،تاآخرهمراهفیلمخواهدماند.

خطزندگیشخصیت

آینده

اتفاقهای نشان داده شده در فیلم

پیشداستان

مردی آسیایی ،الغر ،با موهای سفید و لباسهایی بسیار رنگی،
جلوی دوربین میایستد و نشان میدهد چهطور جایی که در
آن ایستاده را غرق خون میکرده است .بعد توضیح میدهد
که راه بهتری برای کشتن پیدا کرده است .سیمی را به دیواری
وصل میکرده ،آن را دور گردن کسی که با دستهای بسته
روی زمین زانو زده میپیچانده و بعد با دو دستش چوبی که
به طرف دیگر ســیم وصل بوده را میکشیده است .میگوید
اینطوری قربانی نمیتوانســت با دستهایش سیم را بگیرد
و باز کند .مرد ،در خانه نشسته و به این تصاویر که از خودش
ضبط شــده نگاه میکند .کمی فکر میکند و بعد میگوید:
«باید بروم موهایم را رنگ کنم .آن موقع موهایم سفید نبود».
در مستند «عمل کشتن» از این صحنهها پر است .صحنههایی
که بلندت میکند و طوری به زمینت میکوبد که نفست بند
میآید .مجبور میشوی وسط فیلم ،تصویر را نگه داری ،نفس
بگیری ،کمی آب بخوری و صبر کنی تا چیزهایی که دیدهای
تهنشین شود و بعد دوباره شــروع کنی .فیلم درباره کشتاری
است که در اندونزی در سال  1966اتفاق افتاده است .دولت
اندونزی توســط یک کودتای نظامی سقوط میکند .کسانی
که به آنها گانگستر یا پریمان میگویند ،بیش از یک میلیون
کمونیست یا کســانی که تصور میشد کمونیست یا چینی-
اندونزیایی بودند را تنها در یک ســال در اندونزی کشــتند.
در سالهای بعد هم این کشــتار ادامه داشت و در مجموع 2
میلیون و  500هزار نفر در اندونزی توسط گانگسترها کشته
شدند .گروه شبه نظامی پانکاسیال ،حاال  3میلیون عضو دارد.
اعضایی که وابســته به همان پریمانها هســتند ،هنوز فکر
میکنند کمونیستها را باید کشت و کاری که انجام شده به
نفع کشور بوده است.
فیلم فرم بسیار خالقانهای دارد .کارگردان ،جاشوا اوپنهایمر،
جالدی به نام انور گونکو در آن دوره را پیدا کرده و از او خواسته
آن روزها را بازســازی کند .جالد که عاشق سینمای هالیوود
است ،به همراه دوستانش به راه میافتد تا برای کارش بازیگر
پیدا کند .آنها گریم میشــوند و تمام لحظههای کشتار را
بازســازی میکنند ،البته در فرمی کاریکاتورگونه و همراه با
رقص و آواز و تصاویری رنگی .تصاویری که روشــنی و شادی
آنها تضاد عجیبی با اتفاقی که جلوی دوربین روایت میشود
دارد .تضادی کــه بیننده را میخکوب میکنــد .فیلم «عمل
کشتن» مجموعهای اســت از پشــت صحنه فیلم به اضافه
تصاویری مســتند ،مث ً
ال زورگیری از چینیهــای بازار برای
میتینگ پریمانها .میتینگی که رهبر آن میگوید ما بیش از
اندازه در کشورمان دموکراسی داریم.
جاشوا اوپنهایمر 40ساله است .او در امریکا متولد شده و در
دانمارک زندگی میکند .در هاروارد درس خوانده و دکترای
هنر و فیلمسازی گرفته است .اوپنهایمر در جاکارتای اندونزی
فیلم میساخته اســت و همیشه دوست داشــته درباره این
موضوع فیلمی بسازد .اما همانطور که در فیلم دیده میشود،
خانوادههای قربانیان به هیچوجــه جرئت حرف زدن در این
مورد ندارند .اما جــادان ،همچنان خــود را قهرمانانی ملی
میدانند و با افتخار درباره اتفاقی کــه افتاده حرف میزنند،
حتی اگر گاهی کابوس ببینند .فیلمبرداری «عمل کشتن»
9سال طول کشــید (از  2004تا  )2012و بعد از آماده شدن
نسخه اولیه ،آنقدر تکاندهنده شد که ورنر هرتزوگ و ارول
موریس ،به عنــوان تهیهکننده روی فیلم ســرمایهگذاری
کردند« .عمل کشــتن» در حال حاضر محصول ســه کشور
نروژ ،انگلیس و دانمارک است و تا کنون  39جایزه بینالمللی
مثل بهترین کارگردانی و جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره
برلین ،بهترین مستند از بافتا فیلم و آسیا پسیفیک ،بهترین
فیلم خارجی از جشنواره شــیکاگو و چندین جایزه دیگر را
گرفته و نامزد بهترین مستند اسکار  2014بوده است.
در ابتــدای فیلم جملــهای از ولتر آمده کــه فیلم را خالصه
میکند« :کشتن ممنوع است؛ بنا بر این تمام قاتالن مجازات
میشــوند مگر اینکه افراد زیادی را با هیاهو بکشند ».و این
فیلم ،وصف هیاهویی اســت که قرار اســت به کشتار 1965
اندونزی ،مشروعیت ببخشد.

