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فیلم روز

«:»Life Itself

زندگینامهایبرای راجر ایبرت
پرازاشکهاولبخندها

مدتها بود که خبر ساخت مستندی دربار ه زندگی مشهورترین منتقد فیلم ،در فضای رسانهها پیچیده بود .مستندی
به نام «خود زندگی» که نگاههای همه عالقهمندان و متخصصان سینما و تلویزیون را به سوی خود جلب کرده بود.
باالخره پس از مدتها ،این فیلم آخر هفت ه گذشته اکران شد تا عالقهمندان این منتقد بزرگ ،به دیدن بهترین
یادگاری بصری از او بروند .در روز نخست اکران واکنش منتقدان و نقدهای نوشته شده بر فیلم ،مثبت ارزیابی شده
است ،اما چیزی که کسی نمیتواند خبری از آن بدهد ،واکنش عمومی نسبت به این مستند است .باید دید آیا مردم
نیز به آن توجه نشان خواهند داد یا خیر که این امر منوط به گیشه فروش است ،اما در فضای مجازی استقبال از فیلم
نسبت ًا خوب بوده و بسیاری از مردمی که در توییتر یا فیسبوک فعالیت دارند ،ستایشهای خود را دریغ نکردهاند و
این میتواند یک دلگرمی به سازندگان فیلم باشد.

دوستان و همراهان،
ایبرت را بــه عنوان
یــک روزنامهنــگار
کهنهکار مدرسهای
توصیــف میکنند.
حتی در دانشگاه ،او
میتوانســت خیلی
سریع مطالبی جذاب
از مث ً
ال چهار دختری
کــه در ماجــرای
بمبگذاری کلیسای
بیرمنــگام کشــته
شدند،تهیهکند.

یا بر روی صندلی چرخدار و یا با اســتفاده از
لپتاپ برای برقراری ارتباط بوده اســت .در
فیلم با صحنههایی مواجه میشــوید که واقعاً
متأثرکننده هستند ،دیدن بدن بیحرکت او

روی تخت و فک ورم کرده و از ریختافتادهاش
همه را ناراحت میکند .البته یک چیز خوب
دیده میشــود که مســئوالن بیمارســتان،
اختیار کامل را به همســرش« ،چاز» دادهاند
تا در فرایند کامل درمان در کنار او باشــد .با
نشــان دادن این صحنهها ،مراد از فیلم فقط
نمایش پایان زندگی ایبرت نیســت ،عالوه بر
آن عکسهایی از دوران جوانی وی را میبینیم
که در خانوادهای از طبقه کارگر متولد میشود
و رشد میکند .خود او نیز تا قبل از اینکه در
شیکاگو سان تایمز به فعالیت مشغول باشد،
کارگری میکرده است .دوستان و همراهان،
ایبرت را به عنوان یــک روزنامهنگار کهنهکار
مدرسهای توصیف میکنند .حتی در دانشگاه،
او میتوانست خیلی سریع مطالبی جذاب از
مث ً
ال چهار دختری که در ماجرای بمبگذاری
کلیسای بیرمنگام کشته شدند ،تهیه کند.
در این فیلم مستند ،قبل از اینکه به آشنایی
و دوســتی زجرآور ولــی موفــق او با «جین
سیسکل» برسیم ،اطالعاتی درباره اعتیادش
به الکل ،جایزه پولیتزر و همکاری او در نوشتن

«ما را از شر شیطان نجات دهید»،
فیلمی در ژانر وحشت

«در میــان دره و زنــان» ،کســب میکنیم.
«مارلین ایگلیتزن» ،همسر «سیسکل» برخی
از لحظاتی را که آن دو دوست با هم گذراندند،
بازگویی میکنــد .او میگوید ایبرت یک آدم
خودخواه بود ،هرچنــد بعدها چیزهای مثبت
بیشــتری دربارهاش میگوید تــا بیننده فکر
نکند وی با ایبرت خصومت دارد .از خاطرات
شوهرش با منتقد و حتی خاطرات سه و چهار
نفرهشان میگوید .در کل سعی در ایجاد یک
فضای مثبت و زیبا در زندگی اوست.
جیمز کارهــای زیــادی را انجــام داده و بر
روی فیلم اعمال کرده تــا فیلم تبدیل به یک
زندگینامــه خشــک و بیروح نشــود .عالوه
بر گفتگو بــا «ایگلیتزن» ،افراد سرشــناس
دیگــری هــم در فیلــم حضــور دارنــد که
درباره راجــر صحبت میکنند .بــرای مثال
مارتین اسکورســیزی (که خــودش هم جزو
تهیهکنندگان فیلم اســت) ،وارنر هرتزوگ،
آوا دوورنای و رامین بحرانی هرکدام به سهم
خود از حمایــت و کمک ایبرت بــرای بهتر
شدن کارهایشان در زمینه کارگردانی و تأثیر
مثبتی که او گذاشته است ،صحبت میکنند.
البته این هم میتوانست جذاب باشد که جیمز
به افرادی مثل راب اشــنایدر و وینسنت گالو

جیمــز کارهــای
زیــادی را انجــام
داده و بر روی فیلم
اعمــال کــرده تــا
فیلم تبدیل به یک
زندگینامه خشــک
و بــیروح نشــود.
عالوه بــر گفتگو با
«ایگلیتــزن» ،افراد
سرشــناس دیگری
هــم در فیلم حضور
دارند که درباره راجر
صحبت میکنند

که علناً با او دشــمنی و رقابت داشــتند ،نیز
میپردازد.
مورد دیگر قابل توجه ،لحظاتی اســت که از
رابطه ایبرت و چاز گرفته شده است .مطمئناً
هرکسی که فقط یک بار عشــق را در زندگی

تجربه کرده باشد ،تشــخیص خواهد داد که
این دو عاشــق چگونه در لحظــات ماللآور
بیمارســتان و وضــع اســفبار بیمــاری و
بیحوصلگیها بــه هم عشــق میورزند .به
خصوص عشق چاز که مثالزدنی است .عشق
آنها بــه یکدیگر واقعاً خالصانه اســت .حتی
زمانی که او میخواهــد از جزئیات طفره برود
با یک نگاه کوتاه به همســرش رضایت و عدم
رضایت او را جویا میشود.
برای اینکــه بخواهیم به رابطه سیســکل و
ایبرت پی ببریــم ،باید یک فیلــم کامل و یا
شاید سریال چند قسمتی بسازیم .زیرا بسیار
پیچیده و عجیب اســت .چه در مقوله عشق،
چه فرهنگ ،چه اجتمــاع و چه هر چیز دیگر،
روابط پیچیده آنها ما را سردرگم خواهد کرد.
مطمئناً این همکار و دوست عجیب و غریب،
در زندگی ایبرت نقش مهمی دارد که به این
کوتاهی و اختصار نمیشود به آن پرداخت.
چیزی که از «خــود زندگی» دســتگیرمان
میشود ،اگرچه احســاس خوبی نصیبمان
میکند ،اما مطمئناً احســاس نوعی کمبود و
چیزی گم شده یا فراموش شــده را در فیلم
مییابیم .شاید بســیاری دلشان میخواست
در مورد دوران دانشآموزی ایبرت در افریقای
جنوبــی بدانند .چیزی که او در نوشــتههای
خود بسیار به آن دوره ارجاع داده است یا سایر
دوران زندگی او که هرکدام میتواند حرفهای
اساسی داشــته باشــد ،اما به هرحال در یک
فیلم مستند نمیشود همه اینها را گنجاند و
مسلماً نیاز به فیلم دیگری است.
اما حتی اگر این فیلم ،آخرین حرف از یک مرد
بزرگ نباشد Life Itself ،پرترهای گیرا و زیبا
از مردی که زندگی و هنر را در آغوش کشید،
خلق کرده و کســی را به تصویر کشیده است
که یاد و خاطرهاش هرگز از بین نخواهد رفت،
هرچند جسمش مرده باشد .نیازی نیست یک
منتقد فیلم باشــیم تا بتوانیم آرزوهای راجر
ایبرت را بیابیــم و با آنها وی را بشناســیم،
همین که حضورش را هرگاه فیلم میبینیم در
اطراف خود درک کنیم یعنی او را توانستهایم
بشناسیم.
راجر ایبرت در ژوئیه  ۱۹۴۲در اوربانای امریکا
به دنیا آمد و در آوریل  ۲۰۱۳در  ۷۰سالگی در
شیکاگو درگذشت.
در پایان ،صحبتهای شــماری از افراد را که
فیلم را دیدهاند و نظرات خود را در توییتر قرار
دادهاند ،میخوانیم:
مارک چســلر :فقط فیلــم را ببینید .من دلم
برای چنین مردی در جهان تنگ میشود.
ســوزان آوالون :مســتند راجر ایبرت بسیار
الها مبخش است .شما با آن میخندید ،گریه
میکنید و بعد ،اندکی بیشتر گریه میکنید...
بابی کمپس :لذت این فیلم را از دست ندهید.
شاهکاری زیبا و مملو از اشک.
جکسون شــروت :من تا پیش از این در هیچ
فیلمی گریه نکرده بودم .این مستند اشک را از
چشمان من جاری کرد.

کوتاه از چهار گوش ه دنیا

جونا هیل هم به فیلم جدید بــرادران کوئن
میپیوندد
جونا هیل که پیش از این نیز در کنار چنینگ
تاتوم ،در فیلم «خیابان جامــپ پالک ،»۲۲
بازی کرده بــود ،در پروژه جدیــد برادران
کوئن به نام «درود بر قیصــر» نیز به تاتوم
و جرج کلونی میپیونــدد .بازیگران دیگری
از جمله جاش برولین ،رالف فینس و تیلدا
ســوینتون پیــش از ایــن به کمــدی جدید
بــرادران کوئــن پیوســتهاند .اســکارلت
جوهانســون هــم در حــال مذاکــره بــرای
تهیهکنندگــی این اثر اســت .فیلم توســط
کمپانی یونیورسال توزیع خواهد شد.

ستاره سوئدی در عملیات غیرممکن ۵
ستاره ســوئدی ،ربکا فرگوســن نقش زن مقابل تام
کــروز را در قســمت جدید عملیــات غیــر ممکن که
پنجمین فیلم از این ســری اســت ،بازی خواهد کرد.
این بازیگر پیــش از این برای بازی در ســریال درام
«ملکه سفید» که شــبکه بیبیســی تهیه کرده بود،
نامزد جایزه گلدن گلوب شده اســت .اکنون وی خود
را برای درخشــش در یک فیلم اکشن آماده میکند.
پیش از این نیز عالوه بر تام کــروز ،جرمی رنر و الک
بالدوین به ایــن فیلم پیوســته بودند کــه در نقش
مأموران ســیآیای خواهنــد بود .فرگوســن در کار
بعدی خود نیز در یک اکشن بازی خواهد کرد که نامش
«هرکول» است.

همکاری رابرت ردفورد و کیت بالنشیت
رابرت ردفورد و کیت بالنشــیت ،بازیگران
بزرگ هالیوود در فیلــم «حقیقت و وظیفه»
در کنــار هم خواهند درخشــید .ایــن فیلم
دربارهدان راثر ،خبرنگار شبکه سیبیاس
است که در یک رسوایی از کار بیکار میشود.
نقــش او را ردفورد بازی میکند .بالنشــیت
نیز نقش همــکار تهیهکننده او ،ماری میپس
را ایفا میکند .فیلم بر اساس خاطرات ماری
میپــس خواهد بــود .کارگردانی ایــن اثر را
جیمز وندربیلت بر عهده خواهد داشــت که
این نخســتین تجربه او در عرصه کارگردانی
است و پیش از این نویسند ه فیلمنام ه «مرد
عنکبوتی شگفتانگیز» بوده است.

کریستینبیلدرنقشموسیپیامبر
کریستین بیل ،بازیگر معروف هالیوود ،در فیلم جدید
«کتاب هجرت :خدایگان و پادشــاهان» نقش موسی
پیامبر را بــازی خواهد کــرد .چیزی که بایــد در این
فیلم مورد توجه قرار گیرد این است که اوال ً تصویری
که از کتاب مقدس در اینجا نمایش داده میشــود با
فیلم کالسیک «ده فرمان» کامال ً متفاوت است .دوما ً
کریســتین بیل نقش یک شــاهزاده مصــری را بازی
میکند که تبدیل به پیامبری میشــود که بردگان را
همراهی میکند و چارلتون هســتونی نیســت که ده
فرمان را بر روی دو تخته ســنگ قرار دهد و دستان
خدا به ســمتش دراز شــود .کارگردان فیلم ریدلی
اسکات است و داســتان فیلم به مبارزه بین موسی و
رامسس میپردازد.

بازیگران فوقالعادهای به طرزی وحشــتناک در فضایی پر
از ترس و التهاب به دنبال پناه گرفتن و ایمن ماندن از شــر
جنها هستند.
ژانر وحشت عموماً در سینما طرفداران خاصی دارد و شاید
آن چنان که فیلمهای عامهپسند مورد توجه قرار میگیرند،
در مرکز التفات نباشــد .البته این از لحــاظ اقبال عمومی
نســبت به آن اســت ،وگرنه این فیلمها توسط منتقدان و
طرفدارانشــان جایگاه ویژهای دارند .فیلمهای ترسناک
را باید به دوگونه تقســیم کرد .یکی آن دسته از فیلمهایی
که با اســتفاده از جلوههای ویــژه و صحنههای مصنوعی،
لحظههایی ترسناک را به نمایش میگذارند .در این گونه،
هیوالها ،ارواح ،جنها ،قاتلهای خشن و ...با خونریزی و خلق
صحنههای اثرگذار که تا حدودی غیر واقعی مینماید ،در
دل مخاطب ایجاد ترس میکنند .در دست ه دیگر فیلمهایی
قرار دارند که با استفاده از زندگی واقعی و حوادث و وقایعی
که میتوانند در زندگی هرکســی اتفــاق بیافتند ،به طرز
ملموسی ترس و وحشت را در دل بیننده به وجود میآورند.
زمانی هیچکاک میگفت که مردم ترس میخواهند و من
به آنها میدهم .بیشــتر فیلمهای او نمونهای کامل از این
دسته است .یا یکی دیگر از فیلمهای مشهوری که میتوان
در این گونه نام برد« ،ســکوت برهها» است که بدون هیچ
صحن ه غیرواقعی و غیرعادی ترســناک است .اما فیلم «ما
را از شر شــیطان نجات دهید» در دسته اول قرار میگیرد.
فیلمی که از نوع جنگیری است .درامی گیرا و جالب در مورد
واکنشهایی که نسبت به خشونت ،توسط افراد مختلف در
موقعیتهای متفاوت داده میشود .بازیگرانی که در آن به
خوبی ایفای نقش کرده و اثری مهیج را خلق کردهاند :اریک
بانا ،اولیو یامان ،ادگار رامیرز ،سین هریس و اولیویا هورتون
هستند .کارگردان فیلم اســکات دریکسون است که پیش
از این نیــز در همین ژانر فیلمهای قابــل توجهی از جمله:
«جنگیری امیلی رز» و «شیطانی» را ساخته است .بنابراین
اگر کارهای قبلی او را دیده باشــیم ،به راحتی میتوانیم با
اثر جدیدش هم ارتباط برقرار
کنیم .در ابتــدای فیلم ،انگار
نه انگار که قرار اســت اتفاقی
وحشــتناک بیافتد ،همه چیز
آرام اســت ،کشیشی با مشتی
آدم فقیر در حال صحبت و بهتر
بگوییم سخنرانی است و تقریباً
در ده دقیقه اول هیچ اتفاق غیر
منتظرهای نمیافتد .اما عناصر
وحشــت اجتنابناپذیرند و به
یکباره فضای کل فیلم را در بر
میگیرند .دو دوست به نامهای
سارشی (بانا) و باتلر (مک هیل) با یک مورد هجوم و تصادف
عجیب در باغ وحشــی محلی روبهرو میشــوند .جایی که
مادری (هورتون) بچهاش را محکم در آغوش میکشــد و
سایر بازدیدکنندگان هم تماشا میکنند .سپس پای دو افسر
پلیس به ماجرا باز میشود که به دنبال جسدهای گمشده این
تصادف میگردند .ناخواسته پای دو زوج داستان ،سارشی و
باتلر به قضیه کشیده میشود و آنها مجبور میشوند با دو
افسر به نقاط مختلف سر بکشند تا شواهد را بررسی کنند،
اما اتفاقات عجیب و غریبی در اطراف یک کلبه مرموز برای
که همان کشیش (رامیرز) زندگی
آنها رخ میدهد ،جایی 
میکند...

نمایی از فیلم ما را از شر شیطان نجات دهید

به نظر میرســد منصفانه باشــد اگر بگوییم
که در حال حاضر هیــچ منتقد فیلمی وجود
ندارد که عقید های یا احساســی نســبت به
راجر ایبرت نداشــته باشــد .چه او را دوست
داشته و یا نداشته باشیم ،شــکی نیست که
ایبرت یک صدای تأثیرگذار است .از دریافت
جایزه پولیتزر تا نوشــتن برای شیکاگو سان
تایمز و تأثیر عظیمش بر تلویزیون و ســپس
مبتال شدن به ســرطان ،قطع شدن صدایش
و سرانجام سکوت همیشگیاش ،همه و همه،
صحنههایی را در زندگی او رقم زدند که اکنون
پس از مرگش میلیونها نفر او را یاد میکنند،
از نقدهایش لــذت میبرند و پس از دیدن هر
فیلمی ،ابتــدا به دنبال خوانــدن نقدهای او
هستند و حاال نیز با اکران مستند او ،مطمئناً
عالقهمندان بسیاری وقت خود را برای دیدن
این فیلم که درباره زندگی محبوبشان است،
تنظیم خواهند کرد.
اســتیو جیمز کســی اســت که این مستند
را بر مبنــای خاطرات خود ایبرت ،ســاخته
اســت .فیلم قبلی او  Hoop Dreamsبود
که دربارهاش میگویــد« :من فیلم جدیدم را
بیشتر دوســت دارم .زیرا در اولی تقریباً هیچ
چیز درباره ورزش نمیدانســتم و به یکباره
شروع به ســاختنش کردم ،اما این دومی این
گونه نیســت ،به آن بیشــتر عالقهمندم زیرا
همه چیز را راجع به آن میدانم و تقریباً با آن
زندگی کردهام».
زمانی که جیمز شــروع به ساخت فیلم کرد،
ایبرت با بیماری سرطان دســت و پنجه نرم
میکــرد ،بنابراین تمام صحنههــای گرفته
شــده از منتقد ،یا بر روی تخت بیمارســتان
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تقوایی سال « ۱۳۶۸ایایران» را با درونمایه «هویت ملی» و با بازی درخشان اکبر عبدی ،حسین سرشار و غالمحسین نقشینه ،همچنین موسیقی استادانه ناصر چشمآذر و فیلمبرداری محمود
کالری در لوکیشن ماسوله ساخت .بعد از آن نوبت به « ،کاغذ بیخط» ،رسید .فیلمی ماندگار به نویسندگی خود تقوایی و منیو فرشچی که اگرچه به گمان برخی ،قوت فیلمهای دیگر تقوایی را
ندارد ولی همچنان استادانه و دقیق کارگردانی شده است .این فیلم آخرین بازی سینمایی مرحوم جمیله شیخی و یکی از بهترین بازیهای هدیه تهرانی و خسرو شکیبایی را به تصویر کشید.

خبرروز

«همشهری کوچ»؛ مستندی از
فشارها و حمای 
تهای حکومتی از
اتحادی ههای کارگری

این م
ســتند نقاط بین تصمیم شــهروندان و حمالت و فشــارهای
ح
کومتی
بــر
اتحادی
ه
های
ک
ارگری
را
به هم وصــل میکند تا نتیجه
بگیرد
که
نظر
شه
روندان
با
این
عمل
موافق
ن
یست .مستند ابتدا با نقل
سـ
ـخنان یک مصاحبهکننده در برنامه تلویزیونی به نام «راشل مدو
شو»
آغاز
میشود .او میگوید چه مقدار پول را اتحادیههای کارگری
برای
حمایت از اسکات والکر به خاطر نمایندگی ایالت ویسکونسین
خرج
کرد
ه
اند.
سپس
با
این ســؤال به سمتی حرکت میکند که پای
دو نفر از
حامیان به نامهای چارلز و دیوید کوچ را به میان میکشــد.
در ا
بتدای
مستند
شــاید
اندکی
گیجی
به بیننده دست دهد که حاال
م
خاطب
واقعی
فیلم
چه
کسانی
ه
ستند؟
محافظ
هکاران یا طرفداران
اتحادی
ه
های
کار
گری؟
ای
ن
که
م
ســتند
م

ی
خواهد
از
فساد در اتحادیه
کارگری پرده بردارد یا اینکه محافظهکاران را متهم کند؟!
آنچه از
نام فیلم پیداســت ،گویی میخواهد اطالعات جدیدی را از
ب
رادران
کوچ
و
فعالی
ت
های
سیاســی آنها فاش کند .پدر آنها ،فرد
کوچ،
یکی
از
ا
عضای
جناح
را
ســت
و ضد کمونیست بود .فیلم با نقل
قولی از
او ادامه مییابد« :کمونیستها طی طرحی برنامهریزی شده،
قصد
فائق
آمدن
بر
ا
مریکای
ی
ها
را
دارند».
ک
مپانی
صنعتی کوچ یکی از
بزر
گ
ترین
شرک
ت
های
خ
صوصی
امری
کاست
که
در
زمینه
نفت ،مواد
شی
میایی،
کود
و ...فعالیت میکند و در مدت زمانی طوالنی پولهای
زیادی
را
برای
حمایت
از
جناح محافظهکار خرج کرده است.
همه این
ها جالب هســتند .اما این تمام ماجرا این نیســت تا این که
کارگ
ردانان
فیلم،
کارل
دیل
و
تیا
ل
ســین جذابترین داستان خود را
می
یابند
و
د
استان
قرار
نی
ســت
در
ک
مپانی
کوچ بگذرد بلکه در میان
مردم
کارگر
ایالت
ویسک
ونسین
خواهد
بود
و
ای
ن
که
این
افراد چقدر در
امد
ادهای سیاسی و فعالیتهای حزبی شرکت داده میشوند .سپس
این
دو
کار
گردان
مقدمهای از احزاب موجود در این ایالت مثل حزب
چای و...
میدهند .فیلم ما را به عقاید معلمهای مدرسه ،پرستارها و
نگ
هبانان
زندا
ن
ها
و
حتی
کا
رگران
ساختمانی میبرد که

والکر ،همان
کسی
که
قرار
بود
ن
ماینده
این
ایالت
شود،
آ
نها را از فهرست توجه خود
کنار گ
ذاشته بود .بیشتر آنها معتقدند اتحادیههای کارگری و افرادی
که
ادعای
حمایت
از
طبقه
کارگر
دارند،
خود
عمال
ح
کومتی هستند
و
از
طریق
کم
کهای حکومت به قدرت میرسند و چون کارگران را
هرگز
درک
نکرد
ه
اند،
به زودی هم آنها را فراموش میکنند و سر در
کارهای
بیهوده خود فرو میبرند .برادران کــوچ و والکر از آن جمله
افرادند
که
تا
پیش
از
این
سابقه
آ
ن
ها
نشانی از عالقهشان به طبقه کارگر
ندارد
و
تمام
شعا
رهایی
که
م
ی

دهند،
تو
خالی است .پدر آنها و برادر
بزر
گ
تر
تا
مد
ت
ها
به
حزب
محافظ
ه
کار
کمک
م

ی
کردند ،بنابراین امید
بستن
به
آ
ن
ها
کاری
بس
ب
یهوده
است.
بن
ابراین
مستند
به
سمت یک
نوع
حرکت انتقادی حرکت میکند که اتحادیههای کارگری ،کار ویژه
و
اصلی
خود
را
از
دست
دادهاند و با مستحیل شدن در حکومت ،درواقع
تبدیل به ابزار دست آنان شدهاند.

