
همه چیز فیلم گویی در صحنه افتتاحیه فیلم 
خالصه شده اســت. مترونوم تیک تاک می کند 
و ما پیرمردی را می بینیم که با لباس ورزشــی 
دور اتاق با ســرعت راه می رود، روی زمین دراز 
می کشــد و چند حرکت ورزشی کششی انجام 
می دهد. ســپس موســیقی پرحجمی شنیده 
می شود و تصویر قطع می شود به همان پیرمرد که 
در یک اتاق خالی با دست هایش در حال رهبری 
یک ارکستر است. همه جا انبوهی از کاغذ و کتاب 
دیده می شود و قطع های مکرر به تصویر در حال 
ورزش پیرمرد. گویی اســتاد هم زمان خودش و 
نوشــته هایش را رهبری می کند. این یک پرتره 
در ستایش از نابغه ای اســت که شاید بتوان او را 
شناخته شده ترین آهنگساز فیلم در طول تاریخ 
سینمای جهان لقب داد: انیو موریکونه که نامش با 
جاودانه های حافظه جمعی بشر گره خورده است 
و به قول هانس زیمر بزرگ، که خود جایگاهی واال 
در آهنگسازی فیلم دارد، موریکونه هر آهنگی که 
ساخته باشد »در همان نت اول می فهمی که کار 

موریکونه است.«
»انیو«، حاصل کاوش تورناتوره در زندگی 
انیو موریکونه از خالل گفت وگو با او و کســانی 
است که به نحوی با زندگی شخصی و حرفه ای 
او در ارتبــاط بوده اند. تورناتوره با هوشــمندی 
مصاحبه گر و صــدای او را از تصویر حذف کرده 
اســت تا به طرز جذابی این گونه به نظر برسد که 
موریکونه در حال بازگو کردن مسیری است که 
در طول ســالیان دراز پیموده تا به این جایگاه 
اسطوره ای برسد. در البه الی این بازگویی، چیزی 
نزدیک به هفتاد مصاحبه که در طی پنج ســال 
جمع آوری شده است هم گنجانده شده تا تصویر 
دقیقی از آن چه که شخصیت حرفه ای، هنری و 
خصوصی »انیو«را شکل داد ترسیم شود. در این 
مصاحبه ها با کارگردانان، نوازندگان و همکاراِن 
موریکونه از جمله کلینت ایستوود، جوآن بائز، 
هانس زیمر، جیمز هفیلد، ترنس مالیک، بروس 
اسپرینگستین و چهره های اسطوره ای دیگری 
گفت وگو شده که با روایت های موریکونه در هم 
می آمیزد و مخاطب را به عمق دنیای موریکونه 

می برد.
بخش عمــده ای از زمان فیلم به شــرح آن 
چیزی می پردازد که انیو موریکونه در طول زندگی 
از ســر گذرانده تا به عنوان یک آهنگساز درجه 
یک فیلم شناخته شود: از ابتدای کار موسیقی و 
آموختن ترومپت به اجبار پدر ترومپت نوازش تا 
ورودش به کنسرواتوار سانتا سیسیلیا و تحصیالت 
کالسیک آهنگسازی زیرنظر استادش گوفردو 

پتراسی.
موریکونــه در مــوارد متعــددی در فیلم 
احساساتی می شود. از جمله زمانی که از نقش 
همسرش به عنوان اولین شــنونده آهنگ های 
ساخته شــده اش یاد می کنــد و می گوید هیچ 
آهنگی نبوده که به ســفارش دهنده ارائه کرده 
باشــد مگر این که همســرش آن را شــنیده و 
تأیید کرده باشــد. انیو معتقد بود ماریا چون از 
آهنگسازی چیزی نمی داند یک شنونده  غریزی 
و خالص برای موســیقی های اوســت و نظرش 

تأیید می کند که آن موســیقی خوب اســت یا 
خیر! موریکونه هنگامی کــه از ابتدای ورودش 
به کار آهنگسازی برای فیلم ها صحبت می کند 
به یاد می آورد که از سوی اساتیدش و دوستانش 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از این رو که کار 
برای فیلــم را نه یک اثر هنری که دســتاوردی 
ضدهنری و هم تراز خودفروشی می دانستند. این 
برخورد، به ویژه وقتی از سوی استادش گوفردو 
پتراســی رخ داد سبب شــد موریکونه به نوعی 
انزوا در جریان های هنری روز ایتالیا دچار شود 
و با یک ترومای همیشگی کار در سینما زندگی 
را ادامه دهد که در فیلم هم به آن اشاره می کند 
و با بغضی در گلو از خاطراتش می گوید و اشاره 
می کند: »در دهه ۱96۰ به همسرم گفتم که در 
سال ۱97۰ فیلم را کنار خواهم گذاشت. در دهه 
۱97۰ به او گفتم که در سال ۱98۰ فیلم را کنار 
خواهم گذاشــت. من در دهه ۱98۰ به او گفتم 
که در سال ۱99۰ ساخت موسیقی فیلم را ترک 
خواهم کرد.« البته که خوشبختانه استاد به این 
کار ادامه داد و علی رغم نامزدی های بســیار در 
اسکار، باالخره در سال 2۰۱6 و با فیلم »هشت 
نفرت انگیز« تارانتینو برنده جایزه اســکار شد؛ 
جایزه ای که آن قدر دیر به موریکونه اهدا شد که 
نادیده گرفتن شاهکارهای پیشین اش مثل لکه 

ننگی بر پیشانی آکادمی باقی خواهد ماند.
تورناتوره، به صورت مفصل  از زبان موریکونه 
کار بــا کارگردان های بزرگ ســینما را شــرح 
می دهد: از مبارزه جویــی و مخالف خوانی های 
همیشگی موریکونه که همواره به نسخه ای بهتر 
از آن چه که کارگردان در نظر داشته دست پیدا 
می کرده، از ایده های نبوغ آمیزی مثل استفاده 
از صداهای اشیا و کشیده شدن آن ها به سطوح 
مختلف و یا استفاده از صدای نوعی پرنده به نام 
کایوت در »خوب ، بد، زشت« و از پرکاری اش و 
ساخت موسیقی 2۱ فیلم تنها در سال ۱969. 
فیلم موتیفی دارد که انیو با صحبت درخصوص 
یک فیلم بخشی از آن را با دهان می نوازد که در 
ادامه به طرز جذابی وصل می شود به موسیقی 
همان فیلم. و یک حســرت بزرگ! موریکونه از 
حســرت همیشــگی اش برای کار در »پرتقال 
کوکــی« کوبریک یاد می کنــد و این که چقدر 
دوست داشــته در آن پروژه همکاری می کرده. 
اســتنلی کوبریک از لئونه پرسیده و لئونه گفته 
اســت که موریکونه گرفتار کار روی پروژه لئونه 
است و در نتیجه این همکاری منتفی شده است.

بخش زیادی از فیلم هــم به همکاری های 
درخشــان و به یادماندنی »مائسترو« و سرجیو 
لئونه اختصاص دارد که به حق هم باید این گونه 
باشد؛ ایده های درخشــانی که به موسیقی های 
ماندگاری تبدیل شده اســت که بخش بزرگی 
از ســاخت زبان ســینما را به موریکونه مدیون 

کرده است.
فیلم اما بخــش دیگــری از زندگی هنری 
موریکونه را به تصویر می کشــد که برای اهالی 
سینما شاید کمتر شناخته شده باشد. موریکونه 
کارهای زیادی در موسیقی تجربی خلق کرده و 
برای چهارده سال یکی از اعضای اصلی گروهی 

بود که موسیقی تجربی کار می کرد. موریکونه در 
خالل صحبت هایش به این موضوع می پردازد و 
به موسیقی هایی که به همراهی این گروه ساخته 
اشاره می کند و به کارهای دیگری که در زمینه 
موسیقی تجربی کرده. تضاد بین هویت دوگانه 
او به عنوان نوازنده تجربی و آهنگســاز فیلم در 
طول فیلم جریان دارد، اما بیش از حد دراماتیک 
نشده است و به عنوان موضوع محوری فیلم قرار 
نگرفته است بلکه بیشتر به عنوان وجهی دیگر 
از زندگی موسیقایی نبوغ آمیز انیو معرفی شده 
است. در جایی از فیلم برناردو برتولوچی می گوید 
که نمی تواند بفهمد که چطور یک آهنگساز فیلم 
در کنار سینما می تواند این قدر موسیقی تجربی 
هم کار کرده باشــد. پاســخ را خود موریکونه با 
وضوح تمام بیان می کنــد و می گوید زمانی که 
برای خودش آهنگ می نویسد و نه برای یک فیلم 
اساساً یک نفر دیگر است. این وجه دوشخصیتی 
مائسترو موسیقی های شخصی و شگفت انگیزی 
خلق می کند که از اســاس در دنیایی متفاوت 
از آن چه کــه در ســینما از او به خاطر می آوریم 

جریان دارد. 
»انیو« مســتند گرم و دل پذیری است که 
پرتره ای جذاب از یکی از بزرگ ترین چهره های 
دنیای موسیقی و ســینما ارائه می دهد. مردی 
بزرگ و نابغه که در صحبت های رو به دوربینش 
نه بیش از حد متواضع اســت و نه متکبر به نظر 
می رسد؛ اســتادی است که به ســادگی جذِب 
کارش و نگرشش به جهان شده است. »انیو« برای 
سینمادوستان مثل یادآوری یک خاطره گرم و 
صمیمی است؛ به دلپذیری آهنگ هایی که استاد 

برای فیلم ها و برای ما ساخته است.

»انیو«، حاصل 
کاوش تورناتوره در 
زندگی انیو موریکونه 
از خالل گفت وگو 
با او و کسانی است 
که به نحوی با 
زندگی شخصی و 
حرفه ای او در ارتباط 
بوده اند. تورناتوره 
با هوشمندی 
مصاحبه گر و صدای 
او را از تصویر حذف 
کرده است تا به طرز 
جذابی این گونه 
به نظر برسد که 
موریکونه در حال 
بازگو کردن مسیری 
است که در طول 
سالیان دراز پیموده 
تا به این جایگاه 
اسطوره ای برسد
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