THE WORDS – 2012
ﻓﯿﻠـــﻢ ” ﮐﻠﻤـــﺎت –  ” THE WORDSﻣﺤﺼـــﻮل  2012ﺑـــﺎ ﮐـــﺎرﮔﺮداﻧ و ﻧﻮﯾﺴـــﻨﺪﮔBrian 
 Klugman, Lee Sternthalﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ).ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﯿﻠﻢ (
ﺑﺎزی ﺑﺮادﻟ ﮐﻮﭘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ :
ﯾ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻤﻌ ﺑﺰرگ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﯿﺬارد و
ﺧﻮدش ﺑﺨﺸﻬﺎﯾ از ﮐﺘﺎب را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ  ،داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﺮدی ﺟﻮان ﺑﻪ اﺳﻢ  Rory Jansenاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺰرﮔ ﺷﻮد و ﺳﻪ ﺳﺎل روی ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش ﮐﺎر ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻔﺮ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری و اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﻪ
اﺗﺎی ﻋﺸﻖ ﻗﺸﻨ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎ  Dora Jansenدارد ،ازدواﺟ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده
اش ﻓﺮاﻫـﻢ آورده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸـﻮد اﻟﻬﺎﻣـﺎﺗ در راﺳـﺘﺎی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﯿﺶ درﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨـﺪ اﻣـﺎ در واﻗـﻊ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺘﺎب او رخ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗ ﻫﺎ ﮐﺘﺎب او را رد ﻣﯿﻨﻨﺪ.
او در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻬﺎد ﭘﺪر ،ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺿﻊ اداﻣﻪ دﻫﺪ )آرﮐﺘﺎﯾﭗ ﮐﻮدک ﯾﺘﯿﻢ  (ORPHAN CHILDﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻢ و درﻣﺎﻧﺪﮔ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد در
رواﺑﻄﺶ دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ )ﺑﻪ ﻗﻮل ژوزف ﮐﻤﭙﺒﻞ ،وﻗﺘ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺳـﻔﺮش را ازاد ﮐﻨـﺪ ،ﻧـﺎدی ﻏﯿـﺐ ﻓـﺮا ﻣﯿﺮﺳـﺪ( اﯾـﻦ ﻓـﺮد ﯾـ ﭘﯿﺮﻣـﺮد ﺑﺎزﻧـﺪه در زﻧـﺪﮔ اﺳـﺖ ﮐـﻪ داﺳـﺘﺎن
زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﺮای روری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﻨﺪ و ﺳﯿﺮی از وﻗﺎﯾﻊ را در زﻧﺪﮔ دروﻧ او رﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ.

)ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﺗﺸﺮف

ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮداﻧﻪ را ﺑﻪ واﻗﻊ او اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻧﻪ ﭘﺪر واﻗﻌﯿﺶ (

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دروﻧ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﯿﺮوﻧ ﻣﯿﺒﺮد و داﺋﻢ از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ
ﺑﻮدم ﭼﻪ ﻣﯿﺮدم؟ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ SOCIAL PERSONA و راﺑﻄﻪ
اش ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻓﺮدﯾﺖ  INDIVIDUATIONﻓﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻏﯿﺮ واﻗﻌ از ﺧﻮدم در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺳﻮال ﺟﺪی ﺑﺨﺸﻬﺎﯾ از ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ.

” ﮐﻠﻤﺎت ” ﻓﯿﻠﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه اش را در ﭼﻨﺪ اﭘﯿﺰود دو ﻧﻔﺮه ﻣﯿﺒﺮد ،رواﺑﻂ ﺷﺨﺼ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠ،
رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺳﺘﺎن ،راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻮاﻧ او را ﻧﯿﺰ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ.

ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺪام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ؟
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺳﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ،ﺳﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻣﺮد ،ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎﺑﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯿﺪﻫﻢ.

ﻫﻤﺎراﻧﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ) داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن (
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺨﺶ و ﻧﻘﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ  the wordsرا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺮی ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 10002554241794
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ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ :

ﮐﻤ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺒﺎی ﻫﻨﺮ آزاد
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