
فیلم پنجاه/ پنجاه

فرصـــتی
بـــرای

یافتــــن
فرهاد باقری

نویسنده و فیلم ساز

سرطان
به زبان
پوستر

اونیش امین الهی
طراح و مدرس گرافیک

آن نقطه سرطان، بیماری پنهان آغاز می شود،  از نقطه کوچکی  سرطان 
قابل کنترل است.

   این به تو مربوطه، تو می تونی پوستر بعدی رو به 
دیوار نصب نکنی.

   هنوز راه های زیادی هست که پوستر بعدی رو به 
دیوار نصب نکنی. آینده در دستان خودت است.

   دیگه هیچ شانسی برات نمونده! به خانواده ات 
بگو برای پوستر بعدی، فکری بکنند.

   سخته ... اما هنوز هم می تونی پوستر بعدی را 
نصب نکنی. خیلی دیر نشده.
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صحبت ه دردتون  درباره  اگه  می گن 

کنین، راحت تر می تونین باهاش کنار 
بیاین و دردتون هم کمتر می شه، حاال 

چه اون درد فیزیکی باشه، چه روحی.

سرطان، یه درد فیزیکی است اما خیلی 
بیشتر از اون، درد روحی است که...

دردی که اگه روح قوی ای نداشته باشی، 
خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو بکنی، 

تو رو از پا در میاره.

دردی که عالوه بر خود بیمار، به همان 
اندازه و شاید هم بیشتر، اطرافیان رو 
می کنه.  روحی  بحران های  دچار 
بحران هایی که اثرات مختلفی در آدم 
و  مریضی  از  می ذاره،  جا  به  ها 
به  زدن  تا دست  و... گرفته  افسردگی 

انجام کاری مثل طراحی ...

بله، طراحی پوستر.

بیماری  خبر  شوک  با  پیش  سال ها 
از نزدیک  این پدیده  با  از عزیزانم،  یکی 
به  شکر،  خدارو  که  البته  شدم،  آشنا 
سرعت بهبود حاصل شد، اما تاثیراِت 
شد  ناگهانی،  غِم  و  درد  حجم  اون 

پوسترهایی با موضوع این بیماری...

فکر کردم باید در دم رو به زبون بیارم تا 
مغز  تا  انگار  که  دردی  بشم.  بهتر 
مدت ها  تا  و  می کنه  نفوذ  استخوان 

طول می کشه تا خارج بشه.

درد  از  بخشی  رو  پیش  پوستر های 
واقعی منه.

ــر واقــع شــده و در نتیجــه  تدبیــری کــه در کاســتن از تلخــی فیلــم بســیار موث
ارتبــاط مخاطــب بــا فیلــم را راحت تــر کــرده اســت. البتــه ایــن تفــاوت و تضــاد 
ــم  ــه آن خواهی ــود ب ــای خ ــه در ج ــز دارد ک ــری نی ــرد دیگ ــل و آدام کارک ــن کای بی
پرداخــت. اســتفاده از موقعیتهــا و رفتارهــای کمیــک در دل ایــن درام دلهــره آور 
معتبــر  ســایت  تــا  شــده  باعــث 
ســینمایی متاکریتیــک در تمجیــد از 
فیلــم اینگونــه بنویســد: » پنجــاه/ 
پنجــاه فیلمــی معرکــه و بی نظیــر 
ــرح و  ــتی مف ــه راس ــی ب ــت، فیلم اس
ــع  ــوان مان ــچ عن ــه هی ــه ب ــده دار ک خن

گریه کردن شما نخواهد شد.«

بــه  فیلــم  عصــاره ی  و  جان مایــه 
ــده  ــه ش ــوان آن خالص ــتی در عن درس
ــوان  ــی عن ــه ی ابتدای ــت. )فیلم نام اس
خــود  بــر  را  دارم«  ســرطان  »مــن 
از فیلــم پــس از  داشــته( در جایــی 
آنکــه ســرطان آدام هیــچ واکنشــی بــه 
نمی دهــد،  نشــان  درمانــی  شــیمی 
دکتــر معالــج آدام بــه او می گویــد کــه 
جراحــی  عمــل  او  نجــات  راه  تنهــا 
زنــده  شــانس  کــه  عملــی  اســت، 
مانــدن در آن پنجــاه/ پنجــاه اســت. 
بــه راســتی کــدام بخــش از زندگــی شــانس صــد در صــدی دارد؟ از منظــر قانــوِن 
دویــی حاکــم بــر طبیعــت، همــه چیــز پنجــاه پنجــاه اســت. شــب/روز، ســرما/

گرما، شکست/موفقیت، مرگ/زندگی...

آیا می توان کسی را یافت- فارغ از ابتالء به بیماری یا برخورداری از سالمت کامل- 
که به زنده ماندن خود اطمینان صددرصدی داشته باشد؟ چه زن چه مرد، چه 
جوان و ورزشکار و چه پیر و از کار افتاده، شانس ابتال به سرطان تقریبا برای 

همه یکسان است: پنجاه پنجاه.

امــا بــرای همــهی آنهایــی کــه مبتــال بــه ســرطان شــده یــا می شــوند، ســرطان 
ــاره یافتــن. همانطــور  یــک فرصــت اســت. فرصتــی بــرای از دســت دادن و دوب
کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد عمــدهی فضــای کمیــک فیلــم بــر پایــهی رابطــهی 
ــر خــالف  ــا شــده اســت. ب ــه جنــس مخالــف بن ــگاه آنهــا ب ــوع ن ــل و آدام و ن کای
کایــل کــه انســانی تنــوع طلــب و دمدمــی مــزاج اســت، آدام یــک رابطــهی ســالم 
ــی او از  ــی قطع ــث جدای ــرطان باع ــد س ــر چن ــد و ه ــح می ده ــدار را ترجی و پای
ــن  ــددا ای ــرطان مج ــا س ــود ام ــاوارد( می ش ــس داالس ه ــل )برای ــزدش راش نام
فرصــت را بــه او مــی دهــد تــا کاتریــن )آنــا کندریــک( را بیابــد، دختــری بــه مراتــب 

مناسب تر برای آدام.

هر چه هست انتخاب با ماست که در این دنیای بینابینی، کدام قسمت از این 
پنجاه پنجاه را ببینیم و انتخاب کنیم.

تماشای این فیلم را به همهی آنانی که عاشق زندگی هستند توصیه می کنم.

فیلـــم »پنجـــاه/ پنجـــاه« نوشـــتهی 
ویـــل رایـــزر، بـــه کارگردانـــی جاناتـــان 
2011 آمریکاســـت.  لویـــن محصـــول 
ـــک  ـــالی ی ـــورد ابت ـــم در م ـــتان فیل داس
و هفـــت ســـالهی  بیســـت  جـــوان 
)جـــوزف  آدام  نـــام  بـــه  ورزشـــکار! 
از  گونـــه ای  بـــه  لویـــت(  گـــوردون 
ســـرطان نـــادر و بســـیار خطرنـــاک 

است.

ـــر  ـــاه« ب ـــاه/ پنج ـــهی »پنج ـــم نام فیل
واقعـــی  ماجـــرای  یـــک  اســـاس 
فیلـــم  داســـتان  و  شـــده  نوشـــته 
زندگـــی  از  آزاد  اســـت  برداشـــتی 
شـــخصی فیلم نامه نویـــِس فیلـــم، 
ویـــل رایـــزر. ویـــل زمانـــی کـــه در اوایـــل 
ــاری  ــه بیمـ ــی بـ ــوم زندگـ ــه ی سـ دهـ
ســـرطان مبتـــال می شـــود بـــا کمـــک 
ـــن  ـــث روگ ـــود ِس ـــی خ ـــت صمیم دوس
موفـــق بـــه شکســـت ســـرطان شـــده و 
ـــرا  ـــن ماج ـــس از ای ـــد. پ ـــود مییاب بهب
ـــا دو  ـــد ت ـــاب می کن ـــل را مج ـــث، وی ِس

نفری یک فیلم نامه بنویسند.

هر چند موضوع فیلم و شرایط حاکم 
به  را  امکان  این  قهرمان  زندگی  بر 
از  روال فیلم هایی  به  تا  فیلم می داد 
به  حزن انگیز  بویی  و  رنگ  این دست، 
و  آگاهی  بواسطه ی  اما  بگیرد  خود 
بیماری  از  فیلم نامه نویس  شناخت 
در  او  شخصی  تجربهی  و  سرطان 
سمت  این  به  بیماری،  این  بر  غلبه 
آنکه سرطاِن  حرکت نکرده و با وجود 
و  شده  شناخته  کمتر  نوع  از  آدام 
کشنده ای است، اما در سراسر فیلم 
امکان موفقیت- هرچند  از  احساسی 
آمیخته به ترس و دلهره- در الیه های 

زیرین مستتر است.

تضــاد شــخصیتی بیــن آدام و دوســت 
ــن( در  ــث روگ ــل )ِس ــیاش کای صمیم
ــا جنــس  ــه رابطــه ب ــگاه آنهــا ب ــوع ن ن
مخالــف باعــث شــده کــه فیلــم تــا 
ــرد،  ــود بگی ــه خ ــک ب ــن کمی ــدی لح ح
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