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سید محمد حسینی

ترکیــب اضافی ســینمای امید از ان 
دست واژگانی اســت که این روزها در 
اتفاقی  ایران متداول شده  ســینمای 
تکــراری کــه در حوزه های مشــابه 
تــا کنون بارها شــاهد آن بــوده ایم.
انفالبی،  نظیــر ســینمای  مفاهیمی 
ســینمای اســالمی و مقدم بر همه 
اینها ســینمای دینی که هــر یک از 
آنها سالهاست مبنای بحثهای متفاوت 
در حوزه نظری گردیــده و زمینه قلم 
فرســایی ومداقــه صاحب نظــران را 

فراهم آورده اســت. اما آنچه که باعث 
اهمیت هریــک از ترکیبهــای مورد 
اشارهمی شود پاســخ به این سواالت 

است که:
اصالت  ترکیبهــای ذکــر شــده  در 
باسینماســت یا مفاهمیم منطم شده 

به آن؟
آیا ســینمای امید یک ژانر یا زیر ژانر 
سینمایی اســت که به طور مثال در 
مقابل ســینمای پوج گرا یا سینمای 
نهیلیســتی پا به عرصه وجود گذارده 

است؟
آیامی توان عناصــری مانند دین امید 
و انقــالب را در زمــره ممفاهیمی به 

حساب آورد که باعت به وجود آمدن سینمای امید
همچون  سینماییمی گردند  گونه های 
موضوعاتــی نظیر اجتماع،سیاســت، 
جنگ، و... که نهایــت منجر به گونه 
سازیهایی مانند ســینمای اجتماعی، 
ســینمای  و  سیاســی،  ســینمای 

جنگمی شوند؟
آیا باید ســینمای امید را به گونه ای 

خاص از سینما اطالق کرد؟
در تبیین ســینمای امید مبنا مطلق 
امید اســت یا اینکــه مناظر مختلف 
انســانها در برخورد با ایــن مفهوم بر 
شکل گیری این معنا در سینما تاثیر 

گزار خواهد بود؟
و نهایتا آیا سینمای امید را میتوان به 
نوعی سینمای اجتماعی خوش بین و 

یا خوش فرجام به حساب آورد؟
اضافی  ترکیبهای  برای ساخت  تالش 

اینچنینی فارق از کنش و واکنشهای 
نوعی  اجتماعی محصول  و  سیاســی 
سرگشــتگی در برخــورد بــا پدیده 
سینماست. سرگشتگی که بر اثر عدم 
تعریف شــفاف و ســازنده از جایگاه 
معرفت دینی در ســینما حاصل شده 
اینکــه ما ســینمای دینــی را اضافه 
ظرفی بدانیم و ســالها بر این مقال به 
مداقه بنشینیم که آیا ســینما که از 
مظاهر تمدن غرب استمی تواند ظرف 
مظروف ماهیت متعالی باشد و برخی 
بر آن برایند که ظرف بودن سینما را 
به اثبات برسانند و برخی نیز فرم بودن 
آنرا آنچه که از پس تمام این ســالها 
نســیب ما کرده همین سرگشــتکی 
موجود اســت. در حالی که انقالب و 
به خصوص رهبر کبیر آن از همان روز 
نخست تکلیف نســبت میان سینما و 
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دین را تعیین کــرده بودند. این جمله 
که بارها آنرا شنیده ایم ولی حتی یک 
بار بر اســاس مبانی قرآن کریم به آن 

توجه نکرده ایم که:
ما با ســینما مخالف نیستیم با فحشا 

مخالفیم 
تبیین این جمله به ظاهــر کوتاه اما 
پر معنا مــا را به نتایج بســیار مهمی 
خواهد رساند که چراغ راه در مسیر فرا 

رویمان باشد.
اینکه با پذیرش ابتدایی جمله مذکور 
ترکیب سینمای دینی دیگر نمیتواند 
اضافه ظرفی باشــد و باید آنرا اضافه 
بیانی یا اضافه جنســی دانست یعنی 
ســینمایی از جنس دیــن، به عبارت 
دیگر ســینما تراز از منظر رهبر کبیر 
انقالب سینماسی است که در فضای 
معرفــت دینی و بــر مبنــای مبانی 

معرفتی آن شــکل گرفته و به حیات 
خود ادامه می دهد.

سینمایی که تکلیف خود را با دشمن 
اصلی انسان یعنی شیطان تعیین کرده 
ومی داند چه کســی را باید دشــمن 

بگیرد و دلیل این دشمنی چیست؟
ســینمایی که اگر اتفاق دینی بودن و 
ترکیب بیانی سینمای دینی در حوزه 
وجودی آن درست شکل گرفته باشد 
دیگر نیازی به واژه ســازیهای دیگر و 
تزریق کپسولی و بخشنامه ای عناصری 
مانند خانواده عدالــت و یا حتی امید 
برای آن وجــود ندارد چــرا که دین 
شمول است و نســبت به موضوعات 
مذکور عمومیت دارد. و اگر کســی یا 
حوزه ای دیــن را بعنوان فضای تنفس 
حیاتی خود برگزینــد دیگر به طریق 
اولی از ناامیدی و ظلم و تعدی و غفلت 

اثری باقی نخواهد ماند.
در چنیــن گفتمانــی اســت که فقر 
معرفتــی و اغفال مخاطــب به محاق 
رفته و عنصر غفلــت و اغفال در حوزه 
جذابیت ســینمایی جای خــود را به 
عبرت و تادیب در فضــای انگاره های 
معرفتی خواهد داد و فقــر را از دایره 
معرفت آدمیان خواهــد زدود و بدین 
قرار محصول نهایی امید اســت. امید 
به آینده بهتر آمید به رشــد و امید به 
رحمت پــروردگار همچنان که در آیه 
شریفه 268 ســوره بقره این خبر به 

زضوح بیان گردیده:
َویْأُمُرُکم  الَْفْقــَر  یِعُدُکــُم  ــیَطاُن  الشَّ
مِّْنُه  ًة  ْغِفــرَ مَّ یِعُدُکم  َوالّل  بِالَْفْحَشــاء 

َوَفْضاًل َوالّل َواِسٌع َعلِیٌم
محصــول تبعیــت از شــیطان فقر 
و فحشاســت در حالــی کــه در پناه 
پــروردگار آمرزش و فضل و احســان 
و امیــد موجمی زند ایــن همان تابیر 
بدیهی است که در حوزه انگاره دینی 

میتوان به آن تمسک جست. 
باز خوانی این آیه اهمیــت واژه ای را 
که امام خمینی )ره( در بدو بدو ورود 
به میهن اسالمی در بهشت زهرا ایراد 

فرمودند را بیشتر آشکارمی کن 
فحشــا ره آورد پیــروی از شــیطان 
است و سینمایی که بخواهد در میان 
جامعه دینی به حیاط خود ادامه دهد 
نمیتواند و نباید شــیطان را ولی خود 
بگیرد. شــاید بیان این مبانی قدری 
خاص و مخصوص جامعه خاص به نظر 
بیاید کهنمی توان آن را در حوزه های 

عام مانند سینما عملیاتی کرد. 
همچنان که در این سال ها بارها ادعا 
شده که سینما سینماست و نمیتوان 

آنرا با منبر وعظ یــا خطابه های امر و 
نهی مقایســه کرد اما دوســتانی که 
چنین ادعایی را مبنای خدشه بر دینی 
شدن سینما قرارمی دهن به طور قطع 
دین را نمیشناسند و مشکل ایشان در 
شــناخت دین اســت. چرا در دین به 
همان میزان که فکر و جدیت با جدیت 
پرداخت و تبیین شده به همان میزان 
هم شــادی و تفریح دارای جایگاست 
اما هیچ کــدام از موضوعات مذکور را 
در پناه غفلت تعریفنمی کنند در این 
مقال به یقین ســخن بسیار است که 
این خالصه مجــال ظرداختن به آن 

نیست.
یکی از مهمترین بروز سینمای دینی 

عنصر امید است. 
وقتی با نگاه دینی به عالم نگریســته 
شود دیوارهای فراروی انسان در مسیر 
زندگی و چالشــهای موجــود حیات 
مادی رنگمی بازند و روزنــه ای به نام 
دعا و توســل جای یــاس و نا امیدی 
را خواهد گرفت. انســان دین مدار در 
هر موقعیت بغرنجی کــه قرار بگیرد 
راه آســمان را بر روی خود بازمی بیند 
از این رو هرگز تســلیم نــام امیدی و 
یاسنمی شــود. به عبارت ساده تر در 
جامعه ای کــه در آن دعــا از اصالت 
برخوردار باشــد هرگز ادبیــات و نگاه 
ابســورد یا به تابیر بهتر نهیلیســم و 
پوچ انگاری شکل نخواهد گرفت و این 
پدیده ها بیش از همه محصول فاصله 
گرفتــن آدمی از منبــع الهی خویش 

هستند. 
در آیات قرآن هم اشاره به این مضمون 
به صورتی آشکار ذکر گردیده به نحوی 
که برای تقوا پیشگان راه برون رفت از 
را متذکرمی گردد موضوعی  مشکالت 
که در آیات ابتدایی ســوره طالق به 

صراحت به مورد اشاره قرار گرفته:
و من یتق الَلّ یجعل له مخرجاً و یرزقه 
من حیث ال یحتسب و من یتوّکل علی 

الَلّ فهو حسبه 

بنا بر همین مبنا ســینمای ابسورد و 
انگاره های نهیلیســتی در سینما هم 
محصــول جوامع ســکوالر و بریده از 
خدا هســتند و حضور این انگاره ها در 
یک جامعه دینی پارادکس و تعارض با 
معیارها و اعتقادات آن جامعهمی باشد.

تعارض این مفهوم در ایران بیش از هر 
نقطه دیگر از کره زمین مشهود است 
سرزمینی که هنرمند آن نه اجابت دعا 
بلکه خود وجو دعا را رسیدن به مقصد 
و مقصودمی داند و در بسیاری از متون 
فاخر ادبیات فارسیمی توان نمونه های 

زیبــای این ادعا را پیدا کــرد. به قول 
مولوی:

آن یکی الل می گفتی شبــــــی 
تا که شیرین می شد از ذکرش لب

گفـــت شیطان آخر ای بسیــارگو 
این همـه الل را لبیــــک کـــــو...
گفت هین از ذکر چون وا مانده ای 

چون پشیمانی از آن کش خوانده ای
گفــت لبیکم نــمی آید جـــــواب 
زان هـــمی ترسم که باشم رد باب 
گفـــت آن الل تو لبیـــک ماست 

و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست
حیــله هـا و چاره جویی های تـــو 

جذب ما بـــــود و گشاد این پای تو

با این حساب سینمای ایران را هرگز 
نمی توان و نباید خــارج از دایره امید 
تصور کرد و اگر اتفاقــی رخ دهد که 
عنصر امید در ســینما مشهود نباشد 
چنانکه امروزه این اتفاق تا اندازه ای رخ 
داده باید این موضوع را نوعی بیماری 
وعارضه دانســت که در پیکره سینما 
بروز و ظهور پیــدا کرده. و حاال کار به 
حدی باال گرفته که مطالبه مسئولین 
ارشد کشور از ســینما گران دمیدن 

امید در آثارشان  می باشد.
این درخواســت را شاید بتوان اعتراف 
تلخی بر این معنا دانست که سینمای 
ایران در حال تحمل دوره ای سخت از 
سلطه و سلطنت ابسورد سازان است 
و هر چند به طــور طبیعی عدم اقبال 
عمومی مردم از ســینما بــه مدیران 
ســینمایی وجود این درد را گوشــزد 
می کند اما همیشــه حل مشــکل در 
قالب هیاهوهای تبلبغاتی و یا شــبه 
سیاسی برخی مدیران سینمایی به فرا 
موشی سپرده شده و یا احیانا در برخی 
موارد اصل موضوع انکار شده. اما به هر 
تقدیر چه بپذیریم و چه نپذیریم اقبال 
مردم از سینمای ایران در خوش بینانه 
ترین آمارها حدود سه درصد جامعه را 
در برمی گیرد و این یعنی نود و هفت 
درصد دیگر بــه هر دلیل با ســینما 
رابطه ای ندارنــد و اگر این ابســورد 
سازان نهیلیســت توهم زده دست از 
سر آن بردارند شاید سینما هم بتواند 
محمل و محلی باشــد بــرای به جا 
آوردن آیین آیینگی در حوزه زندگی 
عموم مردم ایــران و آن گزاره هایی را 
به تصویر بکشــد که شرح حال آفتاب 

است نه حکایت شب و شب پرستان.

چو غالم آفتابم هم از آفتاب گویم 
نه شــبم نه شب پرســتم که حدیث 

خواب گویم  
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جشنواره فجر

مروری بر فیلم های سی ودومین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر

فیلم های بی قهرماِن تلِخ افسرده
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  نقــدیک  
اینکه رنج مریــض داری رنجی بزرگ 
است و از آن ســخت تر رنج مراقبت از 
جانباز اعصاب و روان و قطع نخاع است 
خیلی حرف زیبا و درستی است که باید 
بیان شود و ارزش آن بار ها و بارها باید 
به تصویر کشیده شود. اما کلیشه امروز 
تیره و سیاه و تلخ و دیروز سفید و روشن 
و پر امید تکراری شده است و آنقدر غیر 
قابل باور است که نمی توان بر مبنای آن 

یک داستان خوب روایت کرد.
روایت های سورئال وقتی در کنار روایت 
واقعی و رئال قرار می گیرند ظرافت های 
خاصی را می طلبد که مهمــان داریم 
نتوانسته بود این مرز را مشخص کند تا 
جایی که بعضی از سکانس هایی که قرار 
بوده سورئال به نظر برسد رئال برداشت 

می شود. 
و این داســتان تا جایی ادامه دارد که 
حتی پایــان فیلم دو برداشــت کامال 
متفاوت به همراه دارد و گره داســتان 
هیچ گاه باز نمی شود تا بتوان طبق آن 

به پایانی متقن رسید. 
کارگردان و نویســنده انــگار آن قدر 
ناراحت و عصبی هستند از شرایط امروز 
که مرگ خانواده شهید و خود جانباز را 
آنقدر تلخ و با نیش به تصویر می کشند 
که مخاطب کامال از نوع نمایش شــکه 
می شــود. خانواده شهید و جانبازی که 
در بدبختــی و فالکت زندگی می کنند 
و هیچ کس به کمــک آن ها نمی آید و 
مسئولین هم وقتی از راه می رسند که 
دیگر همه مرده اند و فایــده ای ندارد 

آمدنشان  

  نقــد دو  
حــوزه هنــری یکــی از نجیب ترین 
روایت های سینمایی ســال اخیر را به 
مدد کارگردانی عســگر پور تهیه کرده 

است.
داستان مهمان داریم، داستان غم انگیز 
زندگی بازماندگان جنگ اســت که با 
روایتی سورئال و جادوی درام، اشک را 

بر چشم مخاطب می نشاند.
نشــاط زیســتن با این جماعت بخش 
عمدة فیلم را در دل خود جای می دهد 
و غم ناامنی زندگی برای آنان هشــدار 
خوبی اســت کــه دیگــر خانواده ها و 

جانبازان را ببینم و بشنویم.
فیلم در عین تلخی، شیرین است، پند 
دهنده و هشــدار دهنده است. تعلیق 
آرامــی دارد و شــخصیت های خاِص 
بی تکراری را می آفریند که بینده آنها را 

دوست دارد.
سروشکل اثر نشان از یک اثر ماندگار 
تاثیر گذار را دارد و با زوم کردن تنها 
بر یک خط قصه و پرهیز از حاشــیه 
نــگاری و پرگویی، درامــی موفق و 
خانوادگی و البته ارزشــی را رقم زده 
اســت. بازی های پرستویی، خردمند 
و گلســتانی قابل تقدیر است و البته 
نمی توان از نقش اثرگذار لوکیشن و 
طراحی صحنه در فیلــم غافل ماند 
که کاماًل در راســتا و جهت داستان 
و کانســپت آن تهیه و پردازش شده 

است 

 مهمان داریم
  كارگردان:  محمد مهدی عسگرپور

  تهیه كننده:  منوچهر محمدی و محصول 

سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری

  خالصه داستان: 
روایــت زندگی خانواده 3 شــهید 
که فرزند آخرشــان هم در جانباز 
قطع النخاع و در آسایشگاه ثارالل 
بستری است موضوع فیلم مهمان 
داریم اســت. برای نیمه شــعبان 
فرزند جانباز را به منزل می آورند. 
سالگرد ازدواج پدر و مادر هم نیمه 
شعبان اســت. اوضاع منزل خوب 

نیست. 
حیاط و حــوض و دیوار ها همه جا 
در حــال ویرانی اســت. در همین 
اوضاع خبر می دهند که قرار است 
بیاید.  برای دیــدن آن ها  مهمانی 
خانواده تصمیم می گیــرد خانه را 
مرتب کند. شــب بر اثر یک اتفاق 
شلنگ گاز از شیرش جدا می شود. 
فضــای روایــت وارد یــم فضای 

سورئال می شود. 
صبح کــه همــه از خــواب بیدار 
فرزنــدان  می بیننــد  می شــوند 
شهیدشان به خانه آمده اند تا برای 

آماده سازی خانه کمک کنند. 
اوضاع خانه خوب می شــود. همه 
شــاد و خوشــحال. روز موعود فرا 
می رســد. مهمان به خانه می آید و 
در پایان گفت و گوی پدر و مسئول 

را می شنویم.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
روایتی پــاک و تمیز، حرفــی خوب و 
توانســته یک  افخمی  ریتمــی روان. 
روایت ســاده را تبدیل به فیلمی خوب 
کند و مخاطب را به تماشای یک فیلم 
بنشــاند. اما باز هم مشــکل فیلمنامه 
دیده می شــود. داســتانک های فرعی، 
تعلیق و شخصیت های درست و درمان 
که بتوانیم بشناسیمشــان و درکشان 
کنیم دیده نمی شــوند. اما بــاز هم با 
این اشکاالت ســاختار فیلم همچنان 
سرپاست. و مهمترین شاخصه اش فیلم 
بودنش است. چیزی که در جشنواره کم 
تر دیدیم. هدایت کلی داستان به کمک 
نریشنی است که در تمام زمان فیلم با 
بیننده همراه است و او را کمک می کند 
تا اتفاقات را بهتر بفهمــد و هم اینکه 
افخمی با این کار توانســته هم بار طنز 
بیشتری به روایتش بدهد و هم هر جا 
که الزم دارد حرفش را در از دهان راوی 
بیان کند؛ مانند آنجا کــه درباره آمدن 
آذر از انگلیس به ایران را با لفط فرار از 
انگلیس بیان می کند. خانواده و لزوم در 
کنار هم بودن با تمام اشکاالتی که شاید 
هر یک از افراد داشته باشند در فیلم به 
خوبی نمایش داده شده است و همین 
ایرانی و خانوادگی بودن فیلم، دیدنش را 

لذت بخش می کند

  نقــد دو  
آخرین فیلم افخمی، دومین اثر اقتباسی 
اوست. این بار فیلمســاز، قصۀ کار را از 
کتابی به همین نام نوشتۀ مرجان شیر 
محمدی -همســرش- انتخاب کرده و 
البته نقش اول فیلم را هــم به او داده 

است. 
فیلم بر پایۀ متنی کم قصه اســتوار 
است . پیرنگی کم جان و بی مضمون 
که با اضافاتی از حواشــی فیلمسازی 
و نویسندگی و و نریشــن های البته 
جذاب بــه درامی قابــل اعتنا تبدیل 
شده است. آذر، شــهدخت ... گرچه 
ســعی دارد قصه ای ایرانــی تعریف 
کنیــد و فضاهایی شــیک از زندگی 
اعیانی ایرانی را به تصویر بکشد و به 
گونه ای دســت به نقد روشــنفکرِی 
زندگــی ســینمایی ها بپــردازد، اما 
در الیۀ نــه چندان زیریــن خود به 
روابط زن و مرد در ســطوح مختلف 
می پردازد. رابطه پرویز و شــهدخت، 

رابطــه گسســتۀ آذر وفیلیپ، دختر 
بزرگ خانواده و همسرش، نوه و داماد 
تازه، خاله و همســر جدا شده اش و 
رابطه ای که پرویز سعی دارد باالجبار 
آنرا ایجاد کند و قهرمان مخفی فیلم 
زیر بــار آن نمــی رود و از آن فراری 
است. فیلم با آنکه ژست دفاع از کیان 
خانواده را دارد و نقطه اوج قصه برآن 
استوار است که اگر همان یک جمله 
آذر و اعترافش در شــکل خانوادگی 
اش با فیلیپ نبود، تماشاگر را خواب 
فرا گرفته بود؛ اما با تاکید شــهدخت 
و پرویز، لیدرهای فیلم و البته الگوها 
و پیش کســوت های سینما بر جملۀ 
تحقیرشــدن  و  خــوردن  توســری 
دخترشان توسط داماد منحرف پی به 
قشری بودن ایده می بریم که فیلمساز 
هم اعتقاد چندانی به  شــکل زندگی 
مشترک رایج » ازدواج « ندارد و همان 
کوه پیمایی دونفرة آذر و مرد سفالگر 

را پیشنهاد می دهد

 آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
  كارگردان: بهروز افخمی

  تهیه كننده:  افخمی - ساداتیان

  خالصه داستان: 
شــهدخت که امروز زنی خانه دار و 
معمولی بوده اســت در کنار پرویز 
همســرش که از بازیگــران معروف 
است در یک فیلم ایفای نقش کرده 
و به همیــن خاطر جایزه ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگــر نقش زن را 
گرفته و معروف شــده است. پرویز 
از ایــن اتفاق ناراحت شــده و دیگر 
رضایتی برای بازی شهدخت در فیلم 
دیگری را ندارد. همین موضوع باعث 
دعوا و درگیری بین آن ها شده است. 
شهدخت به همین خاطر به ویالی 
شمال شان می رود. آذر، دخترشان، 
از انگلستان برگشته اســت. آذر به 
خاطر مشکالت جنسی همسرش از 
او جدا شده است و به خاطر آرامش 
بخشیدن به او، شــهدخت و پرویز 
آشتی می کنند. اما مابقی خانواده که 
به خاطر او به ویال آمده اند از موضوع 
خبر ندارند. داســتان فیلم اتفاقات 
پیرامون این سه شخصیت است که 
برای آرامش دادن به یکدیگر کار های 
مختلف می کنند. پســر جوانی در 
کارگاه سفالگری نزدیک ویال مشغول 
کار اســت که با این خانواده آشــنا 
می شود و در انتها برای خواستگاری 
از آذر و منــدگار کردنــش در ایران 
به فردگاه مــی رود تــا در آنجا از او 

خواستگاری کند.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر



9

جر
م ف

دو
ی و 

 س
اره

نو
ش

ی ج
ها

لم 
 فی

قد
ه:  ن

ند
رو

پ

  نقــدیک  
باید ریتم و ســرعت داســتان گویی با 
محتوا هم خوانی داشته باشد. ریتم کند 
روایت ما را کمک می کند تا شخصیت 
کم صحبت راننده را به خوبی بشناسیم. 
مرد جانبازی که بــا وجود کم حرفی و 
ظاهر سردش، مرد است. قهرمان است. 
نســبت به زن جامعه حساس و غیرتی 
اســت و نمی گــذارد دامــن پاکش به 
تهمت آلوده شــود. از خودش می گذرد 
و پای همه چیز می ایستد. پای زنی که 
معلفه های حیا و شرم در نگاه و رفتارش 
کامال دیده می شود. میرکریمی در امروز 
دست به تجربه جدیدی زده است. نوع 
دوربین کشــی و گســترش تصویرش 

بسیار جذاب از آب درآمده. میر کریمی 
ســینمای مخصوص خــودش را دارد. 
با ســبک و المان ها و حساســیت های 
خودش. همین یعنی او یک کارگردان 
مولف است. الزم نیست بدانیم کارگردان 
فیلم کیست، فقط کافی است نوع روایت 
را ببینیم تا نام میرکریمی در ذهنمان 
هویدا شود. امروز، روایت مردانی است 
که درون جامعه زندگی می کنند. دیروز 
در جبهه ها از ناموس وطن دفاع کردند 
و امروز درون اجتماع پای همان ناموس 
می ایستند. امروز با همان ریتم کندش 
جذاب و دوست داشتنی است. نه سعی 
می کند اغراق بگوید و نه سعی می کند 

زیاده گویی کند

  نقــد دو  
امروز شاید متفاوت ترین و سخت ترین 
فیلم در کارنامه ســید رضا میرکریمی 
باشــد. اثــری تاثیرگذار و پــر مغز که 
مخاطب زیادی را همراه خود نمی کند 
امــا همــان تعــداد اندک را ســخت 
ایران  امــروز  امــروز،  برمی انگیزانــد. 
اســت که مردمان زود دهان به انگ و 
قضاوت می گشــایند بر هر که می گوید 
و نمی گوید. قصۀ یک خطی کم حاشیه 
و بدون داســتان نوعِی امــروز در اوج 
و فرودهــای احساســی عمیقی، نفس 
می زند و مخاطب را از جهان اکت های 
خشــن، پرطمطراق، خیانــت آمیز و 
پرخاشگر به تفکر دربارة اکنون انسانها 

دعوت می کند.
یونس فارغ از آنکه به گذشــتۀ صدیقه 
بیاندیشد به امروز و حال اکنون او کمک 
می کند و حتی به فــردای بدنامی خود 

نیز بی توجه است.
یونس نماد دفاع اســت و بــه قضاوت 
شدن، هجمه، پاسخگویی نمی اندیشد، 
او مامور بــه وظیفه اســت وظیفه ای 
که برخاســته از نوع نگاه، جهانبینی و 

ایدئولوژی اوست.

 اینک، یونــس در اتاق درد با گفتگو به 
بلوغ می رسد و صدیقه با سکوت

 امروز
  كارگردان:  سیدرضا میركریمی

  تهیه كننده: میركریمی و معاونت سیما

  خالصه داستان: 
راننده تاکسی در حال غذا خوردن 
و استراحت اســت که زن بارداری 
سوار ماشین می شود و می خواد که 
تا بیمارستان برساندش. زن حساس 

و پرچانه است. 
اما راننده تاکســی کــم حرف و در 
ظاهر بی احســاس. رونــد اتفاقات 
زن و مــرد را همــراه می کند. در 
شناسنامۀ زن اسم شوهری نوشته 
نشده و همه به راننده شک می کنند 
کــه زن را به عقد موقــت درآورده 

حاال بچه دار شدند. 
مرد صحبتــی نمی کند و پای همه 
چیز می ایســتد. راننده تاکســی از 
همســر خود فرزندار نشــده است 
آرزوی فرزنــد دار شــدن به دلش 

مانده است. 
علــت  بــه  زایمــان  از  بعــد  زن 
خونریزی های شــدید فوت می کند 
و مرد راننده تاکســی مردانه آینده 
کودک به دنیا آمــده را از آن خود 

می کند و او را همراه خود می برد.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
بهرام توکلی به شدت عالقه به فیلم های 
فلســفی ضد مخاطب دارد. فیلم هایی 
فقط بــه کار پرکردن آرشــیو منزلش 
می خــورد و تعداد فیلم هایــش را باال 
می برد. توکلی استاد ساختن فیلم هایی 
اســت که نام شبه ســینما برازنده آن 

باشد. 
آثاری که فقط شــبیه سینما هستند. 
نه مخاطب دارند و نه ســر و ته درست 
و درمانی. بیگانه بیش از اینکه اقتباس 
یا به قول کارگردانش در نشســت بعد 
از فیلم برداشــتی آزاد از نمایشــنامه 
»اتوبوســی به نام هوس« اثر تنســی 
ویلیامز باشد، شرح حال و حدیث نفس 
بهرام توکلی است که در پوچی و نیستی 

گیرافتاده اســت و به دنبــال رهایی از 
کابوس های دیوانه وار به هر ریســمانی 
چنگ می زند و مخاطب باید برای این 
تالش بی ســرانجام او را تشویق کند. 
تالشی که او نامش را سینما می گذارد 
و ما شبه سینما. بیگانه نه تنها با جامعه 
و مخاطب بیگانه است، حتی با مخاطب 
خاص هم که این روزها مد شده است 

بیگانه است. 
بهــرام توکلی در توهمــی بزرگ گیر 
افتاده است. دوست دارد فیلمی بسازد 
که نام فلسفی برازنده اش باشد اما این 
دســت و پای بیجا هیــچ وقت جای 
دانــش را نمی گیرد. او باید به ســراغ 
فهم فلسفی برود و بعد شراغ سینمای 

فلسفی بیاید

  نقــد دو  
بهــرام توکلی کــه عالقــه فراوانی به 
برداشــت های آزاد از نمایشــنامه های 
اسم و رسم دار جهان دارد، ثابت کرده 
است بیش از آنکه برداشت داشته باشد، 
ایده های ناقص و پرداخت نشده خود را 

به آثار بزرگان جهان الصاق می کند.
مخفی شدن پشت این نام های پرآوازه، 
مخاطِب مطلع را آنچنــان از درک آثار 
الکــن توکلی عاجــز می کنــد که اگر 
اقتباس ها وجود نداشــت  ایــن  توهم 
شاید سرنوشت قصه های مبهم توکلی 
عاقبت بهتری درپروندة فلیمسازی پیدا 
می کرد . شاید مقایسۀ فیلم آخر وودی 
آلن که اتفاقاً برداشــتی از »ترموایی به 
نامه هوس« می باشــد با فیلم »بیگانه« 
بتواند در اثبات ایــن ادعا کمک نماید. 
کارکترهای روان پریش پردازش نشده 
به عالوه مقدار معتنابهی آالم و دردهای 
شخصی و بزه های اجتماعی و عقده های 
سرکوب شده و زنانگی های کج و معوج 
کلوزآپ هایی از رفتارهای زنانۀ بیمارگونه 
و چهار عــدد چهرة موفق ســینمایی 
نمی تواند ملودرام اجتماعی را به نتیجه 
برساند. دغدغه های سیاه فیلمساز و نگاه 
کج به زن ایرانی که به قامِت مردان بیکار 
آویخته اند آینۀ جامعۀ ایران نیست که 
فیلمسازش با دست اندازی به آن اثری 

روشنفکرانه بسازد

بیگانه
  كارگردان:  بهرام توكلی

  تهیه كننده:  سعید ملكان

  خالصه داستان: 
زن و شــوهری در خانه ای قدیمی 
زندگی می کنند. زن به شدت منظم 
و خانه دار اســت. و 4 ماه است که 

باردار است. 
خواهر زن بعد از فوت مادرشان چند 
ماه در تیمارستان بستری شده و بعد 
از بهبود به آموزش نقاشی پرداخته 

است. 
خواهر زن پسری بزرگ دارد اما کامال 
با او قطع ارتباط کرده است و در عین 
حال پسری از شاگردان کالسش به 
علت عالقه مند شدن به او و تمسخر 
از طرف او خودکشــی کــرده. حاال 
پلیس بــه دنبال او بــرای بازجویی 
است. دوست مرد عاشق خواهر زن 

می شود. 
بدون توجه به شنیدن تمام ماجرا ها 
همچنان به رابطه اش ادامه می دهد. 
و در انتها خواهر زن همه چیز را رها 
می کند و دوباره مجنون وار تنها به 

ناکجا آباد می رود.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
داســتان کوتاه 20 دقیقه ای که کش 
داده می شــود و همین کش دار شدن 
اتفاقات خارج از نظــام فیلم را بر فیلم 
تحمیل می کند. ســوژه جذاب و خط 
اصلی داستان به اندازه کافی پیش برنده 
است و نیاز به اتفاقات فرعی بی ارتباط 
ندارد. اما حیف که خرده داســتان ها و 
داســتانک های فرعی با داستان اصلی 
خوب چفت نشــده اند و  روایت فیلم 
را پریشــان کرده است. سالور سینما را 
بلد است و نیاز به کمک دارد. ایده های 
خوبی برای فیلم هایش دارد اما داستان 
هایش کوتاه اســت و شخصیت هایش 
بی شناسنامه. ســالور باید تکنیکش را 

هدایت کند تا اســتعدادش هدر نرود. 
نباید در جریان روشــنفکری سینمای 
امروز رها شــود و درگیر شبه سینمای 
بی مخاطبی شــود که جــز بادکردن 
کارگردان چیــزی را به همــراه ندارد. 
سالور از نسل کارگردانان جوانانی است 
که نشــان داده اند می توان به سینمای 
آن ها دل بست و الاقل یک فیلم تماشا 
کرد حاال یــا حرفی را می زنــد که ما 
دوست داریم یا نه که فعال مهم نیست. 
فعال در اوضاع امروز ســینما ایران مهم 
همان اولی است. اما ســالور حواسش 
نیست و حیف که در موضوعات فرعی 
سینما گیر کرده است و آزاد و رها فیلم 

نمی سازد 

  نقــد دو  
سامان ســالور که درگذشته به ساخت 
آثار متفاوت در ســطح سلیقه مخاطب 
خاص مشــغول بود، با ســاخت دو اثر 
اخیر خود به جهان وســیعتری دست 
پیدا کــرده و آثار ملموس تــری را به 
تصویر می کشــد. »رحم اجاره ای« راه 
کار آخری اســت که زوج های ناباور به 
آن روی می آورند و عدم آشــنایی مردم 
به این موضوع و نزدیکی آن به خطوط 
قرمز و تابو بودن موضوع، ایده و کانسپت 
را در نظر فیلمسازان و دلفریب و جذاب 
نشان می دهد.  ساخت سریالی با همین 
مضمون و هم چنین وجود یکی دو فیلم 
دیگر جشنواره امسال نشان از پربسامد 
شدن موضوع نیست بلکه کج سلیقگی 
هیات انتخاب را نشان می دهد. کستینگ 
فیلم خوب است و البته فیلمبرداری؛ اما 
قصه دچار کمداشــت هایی است که با 
ریتم کند و نوع روایت و بازیهای غلوآمیز 
کارگردانی متوســطی را از ســالور به 
نمایش گذاشته است. تمشک، حتی در 
لحظاتی حس همدردی را بر می انگیزاند 
اما اصرار فیلمســاز بر عدم مشــاوره  با 
فیلمنامه نویــس از عمده مشــکالت 
همیشگی آثار سالور اســت. گذشته از 
آنکه ساحت غیرت و جنون و دخالت در 
این داستان بسیار به هم نزدیک و سوال 

برانگیز است  

تمشک
  كارگردان:  سامان سالور 

  تهیه كننده:  ساسان سالور

  خالصه داستان: 
زوج جوانــی قادر به بچه دار شــدن 
نیســتند. رضوان که تازه شوهرش 
فوت کــرده از طرف دکتــر ماما به 
آن ها معرفی می شــود که به عنوان 
حامل، بچه آن ها را بــه دنیا بیاورد. 
بعد از 4 مــاه زوج جوان در راه آمدن 
به پیش رضوان تصادف می کنند و زن 
فوت می کند و مرد دچار فراموشــی 
می شــود. برادر شــوهر رضوان هم 
که تازه از تیمارســتان مرخص شده 
اســت به پیــش رضــوان می آید تا 
چند وقتی را در آنجا اقامت کند. به 
خاطر همین اقامت به مخفی کاری 
و رفتار های رضوان شــک می کند و 
در پی او متوجه رفــت و آمد رضوان 
و مرد می شــود. البته رفت و آمد ها 
برای حل شدن مشکل بوجود آمده 
است و رضوان فقط به دنبال درست 
کــردن کارهایش اســت و ارتباطی 
با مرد ندارد. مرد ماجــرا را با دیدن 
قراردادشــان با رضوان قبول می کند 
اما از او می خواهد بچه را سقط کند 
که رضوان قبول نمی کند. برادر شوهر 
برای زهر چشم گرفتن به سراغ مرد 
می رود و او را با چاقــو می زند و مرد 
می میرد و او بازداشت می شود. رضوان 
از این اتفاق شــوکه می شود و بچه از 
حرکت می ایستد. فیلم با صدای قلب 
کودک در شکم رضوان تمام می شود.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
50 قدم آخر گزافی بزرگ درباره دفاع 
مقدس به روایت حبیــب احمدزاده و 
کیومرث پور احمد اســت. توهینی به 
تمام آدم های شــریفی که 8 سال برای 
دفاع از آب و خاک میهن، جانشــان را 
سپر کردند. فیلمی ضد جنگ که فقط 

آمده است تا ناسزا بگوید.
فیلم پر اســت از صحنه هــای بی ربط 
و اضافــی که اگر قرار باشــد آن ها را از 
فیلم جدا کنیم حداکثر یک فیلم کوتاه 
بیست دقیقه ای می ماند. یک فیلم کوتاه 
ضعیف. فیلــم بیش از اینکــه بخواهد 
جنگ و دفاع را روایــت کند خود را در 
انسان دوســتانه ای قرار می دهد  مقام 

و دوســت دارد بگوید ایــن عراقی های 
بدبخت هم با اینکه دشــمن ما بودند 
اما آن ها هم آدم هســتند و کشتن آدم 
حتی در جنگ هم خوب نیست. حبیب 
انگار  احمدزاده داســتان نویس هــم 
حواسش نیست که اتفاقات باید رابطه 
علی و معلولی داشــته باشد. نمی شود 
ناگهان افرادی ظاهر شوند و بعد غیب 

شوند.
50 قدم آخر نه 50 قدم که صدها قدم 
تا فیلم شــدن و هزاران قدم تا واقعیت 
دفاع مقدس فاصله دارد. کاش کیومرث 
پور احمد خاطره خوبی که از او در ذهن 
داشــتیم را خراب نمی کرد. اما او نیز 

حیف شد.

  نقــد دو  
کارنامه درخشــان آقای پور احمد گرچه 
در دل خود ســام و نرگس هم دارد اما، 
کارگردان با پیروی از فرمول های ساخت 
فیلمهای تجاری عامه پســند فیلمی در 
خور همان ساخت و قامت ارائه داده است. 
آخرین فیلم پور احمد اتفاقاً تا پنجاه قدم 
اول خوب است، داستانی بکر، جذاب، به 
همراه کست خوب و کارگردانی قوی ارائه 
می دهد اما به نگاه فیلمساز با چرخشی 
بی دلیل شــاعرانگی نپخته ای را به فیلم 
مســتند می کند که مخاطب را نه تنها 
گیج کــه دلــزده و آزده می نماید.  خط 
داستان، خط خطی شــده و به اعوجاج 
می رود برداشت های غیرواقعی کودکانه و 
خنده دار از جنگ، موقعیت دفاع مقدس، 
آدمهای آنان و مردمان درگیر ســاخته و 
پرداختۀ ذهن فیلمســاز به روایت اضافه 
شده و داستان اولیه را به تمسخر می گیرد. 
خوب است یادآور شــویم، دفاع مقدس 
بخشی از تاریخ این مرز و بوم است و قدم 
زدن و ثبت روایت های شخصی خنده دار 
در آن جایز نیســت. آنچه مخاطب را از 
دیدن پنجاه قدم آخر نگران می کند افت 
شدید روابط علت و معلولی، قصه گویی 
و پردازش نابخردانۀ فیلمنامه اســت؛ و 
اال پوراحمد همچنان ســلطان ساخت 
قصه های اصیل و بومی ایرانی است و فیلم 

آخر او را بر وی می بخشد 

پنجاه قدم آخر
  كارگردان:  كیومرث پوراحمد 

  تهیه كننده:  سعید سعدی 

و بنیاد روایت فتح

  خالصه داستان: 
قرار اســت برای از کار انداختن 
و مختل کردن سیســتم راداری 
عراق در جنگ تحمیلی وسیله ای 
طراحی شــود تا توان انجام یکی 
به  فراهم شــود.  از عملیات هــا 
کمک یکی از نخبــگان این کار 
انجام می شــود با این شرط که 
این عملیات به جای کل سربازی 

او محسوب شود. 
کار انجام می شــود اما مهندس 
بعد از انجام عملیــات مقدماتی 
از هم راهش جدا شــده و مسیر 
را گــم می کنــد و در کوه های 
کردســتان آواره به دنبال مسیر 
از  بعــد  می گــردد.  بازگشــت 
ماجراهایــی که بــرای او اتفاق 
می افتد به کمک یک سگ مسیر 

را پیدا می کند.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
باالخره در جشنواره یک فیلم اجتماعی 
خــوب در جشــنواره دیدیــم. فیلم 
اجتماعی بــا حرف های دینی. ترکیب 
نعمت اله و مقدم دوست واقعاً ترکیب 
دوســت داشــتنی و کاربلدی است. 
فیلم ها و سریال هایشان همه خوب و 
جذابند. این فیلم هم در ادامه کار های 
فبلیشان اســت. خوش ریتم، سر پا و 
دوست داشــتنی. این بار سخت ترین 
کارشان را ارایه کردند. 5 شخصیت با 
5 سبک و شخصیت پردازی متفاوت. 
هر کدام داستانی مجزا دارند و حرف 
و محتوایی را هدایت می کنند. طمع و 
کاله برداری، گناه چشمی، آشنایی و 
اعتماد اینترنتی، اعتیاد و تنهایی و فرار 
از فقر به هر وسیله ای. و برای هر کدام 
داستانی روایت می شود و هر کدام به 
نتیجه و ســرانجامی می رسد. در این 

سینمای بی داستان بی فیلم نامه واقعاً 
باید نویســندگان و کارگردان آرایش 
غلیظ را طال گرفت. نوشتن فیلمنامه 
ایــن روزها در ســینمای ایــران کار 
شگفت انگیزی شده است چه برسد به 
نوشتن داستانی با شخصیت های زیاد و 
لوکیشن های متفاوت و خارج از تهران. 
نعمت اله را باید استاد تصاویر جذاب 
و پر رنگ و لعاب ســینمایی دانست. 
هم مفهوم می فهمد و هم ارتباط فرم 
و محتوا را. آنقدر کارش را بلد اســت 
که  وقتی اسمش پای فیلمی باشد از 
نتیجه اش مطمئن می شوی. اما فیلم 
جــدای از فرم و محتوا یک شــگفتی 
دیگر ار هم به همراه داشت و آن تیتراژ 
پایانی فیلم است که با صدای همایون 
شــجریان کامل شــده اســت. واقعا 
شنیدن صدایش در هیاهوی سردردآور 

جشنواره انرژی مضائف به ما داد

  نقــد دو  
حمید نعمت الل با استفاده از یک متن 
در هم تنیده و پیچیده، داستانی پست 
مدرن را درباره طبقه متوســط جامعه 
امروزی ایران به تصویر می کشد. درامی، 
پرتعلیق، پرفرازوفرود در مذمت روابط 
ناجوانمردانــه امــروزی و نقد گفتمان 
جامعه ایرانی. کســت، بــازی گیری، 
بازیگری متفاوت است و تاثیر گذار و در 

جذب مخاطب قطعاً تاثیرگذار است.
قصه اما روراســت نیست و کمی درباره 
زنان و بــه تصویر کشــیدن آنها خطر 
کرده اســت. قصه شــرح ما وقع است. 
مثل بدون شرح بسیاری از عکسهاست. 
بی قضاوت، صریح و شــفاف. آنچنانکه 
طعم تلــخ اینهمه مکــر و خدعه ذائقه 
مخاطب را می رنجاند. به تصویر کشیدن 
مجموعه ای از آدمهای عجیب و غریب 
خطری بزرگ اســت که معلوم نیست 
چرا نعمت الل آنرا بــه جان خریده و از 
خلق کاراکترهایی باورپذیر و پرتکرار در 
جامعه دوری کرده اســت. شاید ترس 
از محکومیت انتشــار اجتماعی او را به 
سمت وسوی خلق پرسوناژهای برقی، 
دکتر و هومن کرده است. آرایش غلیظ 
روشنفکرانه ای ارزشــی و دغدغه مند 

است با کارگردانی قوی   

آرایش غلیظ
  كارگردان:  حمید نعمت اهلل

  تهیه كننده:  سعید سعدی و سعید ملكان

  خالصه داستان: 
مســعود ترابی ســر رفیق و شریکش 
را کاله گذاشــته و بار فشفشــه و مواد 
محترقه را باال کشــیده اســت. برای 
فروشش در فیس بوک با دختری به نام 
الدن بخشی آشنا می شود که به تازگی 
از شوهرش جدا شده است و در شرکت 
توریســتی کار می کند. مسعود و الدن 
ســالیان پیش با هم در ارتباط بوده اند 
و بر اثر اتفاقی رابطه شان به هم خورده 
بود. شــرکت توریســتی به قشم سفر 
می کند و مردی را با خــود همراه دارد 
که ولتاژ بدنش باالست و برای درمان و 
مشاورة پزشکی به آنجا برده شده است. 
هومن همکار خانم بخشی است که به 
دنبال پولدار شــدن به هر کاری دست 
می زند و حاال به عنوان همراه آقای برقی 
به قشم آمده است. مسعود در راه قشم 
با پیر مرد پواداری آشــنا می شوند که 
سالیان سال در آلمان زندگی می کرده 
و به شــدت اعتیاد دارد و حال به ایران 
برگشــته به قول خودش در حال کم 
کردن دوز اعتیادش است. 5 شخصیت 
به صورت مــوازی روایت می شــوند و 
روابط آن ها با هم گره می خورد. داستان 
پیچیدگی های خاص خــودش را دارد. 
روایت پیچیــده که با مــرگ هومن و 
پیر مرد پولدار، ورشکســتگی مسعود 
و ســرکاررفتن خانم بخشی به خاطر 

اعتماد بی جا به مسعود پایان می یابد.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
باید به افتخار ابراهیــم حاتمی کیا 
تمام قد ایستاد. مرد فیلم های جنگی 
اســت حاتمی کیا. خــوب می داند 
چکار کند که روی صندلی میخ کوب 
شــوی و تکان نخوری. وقتی حالش 
خوب اســت آنچنان دل می دهد به 
کار کــه آثــارش ماندگارترین آثار 
می شــود. شخصیت  ایران  سینمای 
هایــش هر چــه می گــذرد زنده تر 
می شوند و در روزمره زندگی بزرگ 
می شــوند و لحظه لحظه بــا مردم 
در  که  آنچنــان  زندگی می کننــد. 
پایشان وسط  اتفاقات سیاســی هم 
کشیده می شــود. آنقدر زنده اند که 
حتــی به بازیگرانشــان شــخصیت 
جدید می دهند و این ســحر حاتمی 
کیا است. با دوربینش جادو می کند. 
مســخ می کند هم مخاطــب را هم 
بازیگر را و هم شخصیت ها را. به حق 
که باید به افتخارش تمام قد ایستاد.

چ فصلی نو را در سینما آغاز می کند. 
ســقوط  العاده  فــوق  صحنه هــای 
درون  درگیری هــای  هلی کوپتــر، 
شهری و حس در معرکه بودن حتی 
امان پلــک زدن نمی دهد. آب دهان 
نمی کند.  پیــدا  رفتن  فــرو  فرصت 
بابــک حمیدیــان در نقــش اصغر 
وصالی آنقدر خوب بازی می کند که 

حتی فریبرز عــرب نیا هم گاهی در 
حاشــیه قرار می گیرد. فیلم قهرمان 
اصلی ندارد. قهرمان های اصلی دارد. 
بازی های روان، یکدست و دل نشین. 
چمران اندازه از آب درآمده اســت. 
هم تکاور است و هم استراتژیک، هم 
فرمانده اســت و هم معلم، هم برای 
مذاکره آمده و هم پایش که می رسد 
تمــام قد پــای جنگ می ایســتد و 
می جنگد. روند داســتان کاماًل امید 
را در دل زنده نگه می دارد. شــرایط 
سخت اســت. احتمال ســقوط پاوه 
زیاد. مجاهدین تــا یک قدمی پیش 
آمده اند اما باز هم فیلم روشن است 
و امیــد وار کننده. ســینما کارخانه 
رویا پردازی است و باید امید بخش 
باشد نه کارخانه افسرده سازی و در 

جامعه یاس پمپاژ کند.
حاتمی کیــا باز هم بزرگ تر شــده 
اســت و در ســیلک گردان خودش 
باز به دوران آرامشش رسیده و باید 
باز منتظــر بمانیم ببینیم شــاهکار 
بعدی اش چیســت. چمران، قهرمان 
پاوه است و ابراهیم قهرمان فیلم های 
دفاع مقدس. او حماســه می آفرید و 
کاش  می کند.  ابراهیم حماسه خلق 
همیشــه حالش خوب باشد. ابراهیم 

همیشه استاد 

  نقــد دو  
آخرین اثر حاتمی کیــا چرخش دوباره 
فیلمساز است به ســمت و سوی خوب 
کارنامهــی کارگردانــی  او. چ حوادث 
دو روز  پــاوه را بــه تصویر می کشــد 
بخشــی از آنچه که بر دستمال سرخها 
و چمران رفته اســت با زباِن شــیوای 
سینمای حاتمی کیا به تصویر می کشد. 
پروداکشن فیلم و غنای دکوپاژ حاتمی 
کیا بار دیگر ثابت می کند این کارگردان 
تنها یکه تاز عرصه ســاخت  فیلم های 
دفاع مقدس است. او اینک به فیلمسازی 
زبردست بدل شــده که داستان خود را 
نه بردوش کاراکترها و نه در پشت نامها 
که بر تکنیک و دانش خود در نوشتن و 
ساختن  روایت می کند. جنگ، کارمردان 
بزرگ است و فیلم جنگی ساختن هم، 
اینچنین مردانی را می طلبد. انتخاب قصۀ 
پاوه از زندگــی چمران چرایی فیلمنامه 
است که باید فیلمساز پاسخ دهد. البته در 
این انتخاب چمران بزرگ در سایه نامی 
بزرگ تر - رهبر انقالب - می ماند که همه 
این در سایه ماندن را می ستائیم. اما کاش 
بودند آثار دیگری که در این وانفســای 
پرفروش هیروهای تقلبی، قهرمان نامدار 
ایرانی، چمران را از ســطح یک پارتیزان 
عارف به عرصه واقعی که در آن جوالن 
دارد، قهرمان ملی، به نمایش می گذاشت. 

چ تنها بخشی از چمران است.

چ
  كارگردان:   ابراهیم حاتمی كیا

  تهیه كننــده:   مهــدی كریمی و 

محصول بنیاد سینمایی فارابی

  خالصه داستان: 
روز بیســت و پنجم مــرداد 1358 
اســت که دکتر چمران بــه همراه 
فرمانــده نیروی زمینــی ارتش وارد 
پاوه می شوند. مجاهدین ُکرد پاوه را 
محاصره کرده انــد و تهدید کرده اند 
که به شهر حمله می کنند و همه را 
قتل عام می کنند. فرمانده دستمال 
سرخ ها که به کمک مردم پاوه آمده اند 
با اصغر وصالی است. فردی مرید امام 
و به شــدت مذهبی و کمی عصبی. 
چمران از طرف حکومت برای مذاکره 
مامور شده است و قصد جنگ ندارد. 
فرمانده مجاهدین ُکــرد یکی از هم 
دانشگاهی های چپ او در آمریکا است. 
قبل از انقالب با هم و در کنار هم بر 
علیه شــاه مبارزه می کردند. داستان 
روایت 2 روز زندگــی چمران در پاوه 
اســت. درگیری ها ادامه دارد تا اینکه 
اوج درگیری در شب بیست و هفتم 
مرداد باال می گیرد و فقط یک اردوگاه 
در دســت چمران و یارانــش باقی 
می ماند. همه ناامید شــده اند و آماده 
شــهادت که امام)ره( فرمان حرکت 
ارتش و سپاه و نیروهای مردمی را به 
سمت پاوه صادر می کنند تا به کمک 
مردم بروند. بــا فرمان امام مجاهدین 
عقب نشینی می کنند و قائله ختم به 

خیر می شود.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
سینما یعنی همین. باید بتوانی حرف 
روز مردم را در قالب تصویر بیان کنی. 
باید هنر داشته باشــی تا تلنگر بزنی. 
وقتی حواســت نباشــد کار زیبایت را 
با یک اشــتباه بچگانه خراب می کنی. 
مرز سیاه نمایی و واقعیت ها یک تار مو 
است. کمی کژ بروی منحرف می شوی. 
حساس اســت. هم نوشتن فیلمنامه و 
پردازش شخصیت ها و هم بازی گرفتن 
از بازیگر هــا و هدایــت عوامل. حرکت 
نورپــردازی، دیالوگ ها،  نوع  دوربین، 
تدوین و ... آنقدر باید یک دست بشود 
که فیم از ریلش خارج نشود. کیایی در 
ســومین کارش، گامی کاماًل رو به جلو 

برداشته است. 
اتفاقات تصویری جدید سینمای ایران 
آدم را امیدوار می کند که صنعت سینما 
در ایران در حال رشــد است و می توان 
دامنه خیال را رشــد داد و تصاویر ناب 
تری را از تصور به دامنه تصویر کشید. 
شــروع و پایان فیلم خیلی پیش برنده 
و خوش ریتم مخاطب را وارد داســتان 
می کند و خیلــی زیبا از دل داســتان 

جدایش می کند.
کیایی فقط چند اشــتباه دارد آن هم 
پیرنگ ها و تعلیق های فرعی داســتان 
اســت که بیش از حد رابطــه علی و 
معلولی را انتزاعی می کند. درست است 
فیلم دنیای خودش را دارد و کارگردان 
آن را آن طور که دوست دارد می سازد 
اما باید اتفاقــات در دنیای فیلم بگنجد 
نه اینکه برای تعلیق بیشتر آنقدر خرده 
داستان اضافه شود که مجبور به خلق 
دنیایــی جدید در دل دنیای داســتان 

شوی. 
البتــه کیایی در قدم های اول اســت و 
باید به او امید داشــت. خط ویژه طنز 
تلخ اســت. می خندی اما به مشکالت، 
به نابرابری ها و بــی عدالتی ها. به طمع 
آقازاده هــا و مشــکالت اداری - مالی 
کشــور. بــه بیچارگــی و درماندگی 
آدم هایی که نیاز زندگیشــان را مختل 

کرده است 

  نقــد دو  
مصطفی کیایی بــا انتخــاب ایده ای 
پرظرفیت و قصه ای تکنیکی فیلمنامه 
ای دقیق را فیلم کرده است که موفقیت 
او را در جذب مخاطب و فروش متناسب 
تضمین می کند. آنچــه موجب نگرانی 
است، تبدیل ضد قهرمان به قهرمان در 
قصه است. چند جوان دست یه دزدی 
میلیاردی زده و مخاطب را با خود همراه 
می کند تا این دزدی به سرانجام برسد. 
در همین یک خط داستان هم دوز بزه 
و خالف آنقدر باال هست که بتوان پنبه 
اثر را زد اما تلۀ دزد به دزد زدن بیننده 
را فریب می دهد و با خود همراه می کند.

آنچه باعث می شــود کیایی را در روایت 
این درام جــذاب بزهکارانه ببخشــیم 
نافرجام نشان دادن عاقبت دزدان است. 
دزدان جذاب که جوانان دست به دهاِن 
زیاد خواه را به همذات پنداری وا می دارد 
و ذهنشان را با تلنگری به سمت و سوی 
یک شبه پولدار شدن می کشاند. فیلم با 
نشان دادن عاقبِت بد و سخت مردمان 
سخت کوش و با سیاه نشان دادن سطح 
وســیعی از جامعه بی آنکه بخواهد تخم 
ناامیدی و به بن بســت رســیدن را در 
ذهن مخاطب می نشاند و با ارائه راه حل 
دزدی و دور زدن دهک راهکار جذاب و 
نابخردانه ای را در قالب یک فیلم سرگرم 

کننده ارائه می دهد   

خط ویژه
  كارگردان:  مصطفی كیایی

  تهیه كننده:  فتح اله جعفری جوزانی و 

منصور لشكری قوچانی

  خالصه داستان: 
زن و شــوهر جوان به همراه برادر زن 
که تازه از زندان بــه مرخصی دو روزه 
آمده است نقشه ای می کشند تا با هک 
کردن ســایت بانک، وام 10 میلیاردی 
که شــخص پرنفوذی با رابطه از بانک 
دارد می گیــرد را با به حســاب خود 
بریزند و بعد از ایران خارج شــوند. به 
خاطر بی خوابی شــبانه پول اشتباهی 
به حساب مشترک دو شریک و دوست 
ریخته می شود. داستان مسیر پر فراز 
و نشــیبی را طی می کنــد که خواهر 
و نامــزد دو نفر دیگر هم پایشــان به 
داستان باز می شود. ســهامداران پول 
بادآورده به مرور زیاد می شــوند و هر 
کس سهمی را طلب می کند. شخص با 
نقوذ و پلیس هر دو به دنبال ســارقان 
پول هســتند و در انتها چون دیگر راه 
فراری برایشــان نمانده پول هــا را به 
حساب افراد محتاجی که می شناسند 
می ریزند و با بخش اندکــی از پول ها 
فرار می کنند . اما بــاز هم نمی توانند 
فرار کنند و در لحظه دســتگیری کل 
پول ها را از باالی پــل عابر پیاده برای 
مردم روی زمین می ریزند. خرده دزدها 
به همراه رئیس بانک به عنوان مفاسد 
اقتصادی دستگیر می شوند در حالی که 
آقازاده  و شخص با نفوذ همچنان آزادانه 

زندگی می کند.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
بودیم صحنه های پر عظمت  منتظر 
و با شــکوه عاشــورا را نظاره کنیم. 
دوست داشتیم نهضت جهانی عاشورا 
که جهانــی را بیدار کــرد در عرصه 
سینما به ظهور کشــیده شود و این 
زبان رســانه این بــار در جامه یک 
مبلغ، اسالم حسینی را ترویج دهد. 

اما تمام آرزویمان بر باد رفت. 
فیلم مخصوص مخاطب بین المللی 
نوشته و ساخته شده است. مخاطبی 
که قرار است با این فیلم حسین)ع( 

و نهضتش را بشناسد. 
اما فیلم برپایه شناخت و آگاهی ما از 
ماجرا پیش می رود و ما که شناختی 
دیرین با موضــوع داریم را مبهوت و 
گنگ می کند چه برســد به مخاطب 
بین المللی که هیچ دیرینه ای ندارد. 
صحنــه جنگ بیشــتر بــه دعوای 

قبیله ای شبه شده است. 
دعوایی ســر گرفته و یک ســری ها 
کشــته شــدند و می میرنــد. نه از 
شــهادت یــاران خبری اســت و نه 
عظمت جنگ و نبرد دیده می شــود 

نه شکوه و بزرگی امام)ع( و یاران. 
شــخصیت های بی هویت را که کنار 
بگذاریم که اصال معلوم نیست از کجا 
آمده اند و برای چه می جنگند و اصاًل 
فرقشان با سپاه روبرو چیست، روایت 

مقتل در رستاخیز عوض شده است. 
نه هرمله ای در کار است و نه تیر سه 
شعبه ای، نه ارباً اربایی است نه احال 

من العسلی. 
جنگ تن به تن تبدیل شــده است 
به جنــگ گروهی. اصــاًل جزئیاتی 
وجود ندارد. جزئیاتــی که تمام در 
مقتل آمده ولی فیلم هیچ کاری به 
آن ها ندارد و روایت خودش را انجام 

می دهد. 
رستاخیز یک تحریف بزرگ تاریخی 

است. 
حتی اینکه اساســا بکیــری  وجود 
داشــته که کا داســتان از نــگاه او 
روایت شــده اســت خود زیر سوال 
اســت چه برســد به زنگوله طالیی 
که یزید از فرد مســیحی گرفته و به 
بکیر می رسد و همان باعث نجاتش 
می شود. یا حتی رابطه عاشقانه بکیر 
با یک دختر خیالی در سپاه امام)ع(. 
آنقدر غــرق در کارگردانی  درویش 
شــده بوده که حتی حواسش به این 
گاف های بزگ فیلمنامــه هم نبوده 
البتــه اگر فیلمنامــه ای در کار بوده 

باشد. 
مشکالت روایی و تحریفات رستاخیز 
آنقدر زیاد اســت که نمایش صورت 
امام زادگان پیشــش اصال به چشم 

هم نمی آید.

  نقــد دو  
پروژة »بیــگ پروداکشــن« احمدرضا 
درویش با طــی مدت زمان ده ســال، 
توقعات زیــادی را برای مردمان و اهالی 
سینما به دنبال داشــت که با همراهی 
برخی حواشــی مانع دیده شــدن این 
پروژة فاخر شد. انتخاب داستان عاشورا 
که خود قصه های فرعی فراوان، تعلیق، 
دکوپاژ، شخصیت پردازی، ساختار سه 
پرده ای، فــراز و فرود، نقــاط عطف و 
افتتاحیه و پایــان بندی اعجاب برانگیز 
دارد کار کارگردان را آسان که نمی کند 
بلکه دشواری آنرا صد برابر می کند. واقعۀ 
عاشورا را کودکان چند ساله هم می دانند 
و روایت می کنند. هرکس، هر شیعه در 
ذهن خود حسینی دارد و رستاخیزی . 
روایتی که بتواند جمیع سالیق به حق 
فرعی را به اشتراکی سینمایی و  اجماعی 
هنری برساند انصافا کار و دشواری است. 
فارغ از آنکه بخش هــای زیادی از فیلم 
سکانسها و پالن هایی درخشان و تاثیر 
گذار است اما با مشورت بیشتر در حین 
تدوین فیلم نامه، رستاخیز می توانست 
اثری موفق تر باشــد؛ چرا که با اغماض 
ازمســئله روئیت امامزادگان، مشکالت 
محتوایی قابل شمارشی در فیلم مشاهده 
شد که نشانگر این مضمون بود، گویی 
سهم پژوهش در شــکل گیری این اثر 

ناچیز بوده است 

رستاخیز
  كارگردان:  احمدرضا درویش

  تهیه كننده:  تقی علیقلی زاده

  خالصه داستان: 
داستان، داستان کربال است. در ابتدا 
توضیحاتی دربارة اسالم و مسلمانان 
به صورت متن ورودی داده می شود و 
بعد فیلم آغاز می شود. ماجرا از زمان 
مرگ معاویه و نامه امام حسین)ع( به 
او آغاز می شود و بعد خالفت یزید و 
نامه اش به امام حسین)ع( برای بیعت 
و جواب امام حسین)ع(. روند داستان 
ادامه دارد تا ســفر امام)ع( به مکه و 

بعد به سمت کوفه. 
داســتان با پرش و ســریع روایت 
می شــود اما با این وجود زمان فیلم 
170 دقیقه اســت. ماجرای کربال و 
روز عاشورا به ترتیب روایت می شود 
و داستان با شهادت امام حسین)ع( 
تمام می شود. کل داســتان از دید 

بکیر ابن حر ریاحی روایت می شود.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
قرار است فیلم بگوید زندگی در این دنیا 
موقتی است و اصل زندگی جای دیگری 
قرار است برپا شود و این زندگی روزمره 
برای رســیدن به زندگی جاودان است. 
قرار اســت بگوید برای اینکه از زندگی 
لذت ببریم هم باید خودمان خوشحال 
باشیم و دیگران را دوست داشته باشیم 
هم به دیگران کمک کنیم تا از زندگی 
لذت ببرند. فیلــم می خواهد بگوید اگر 
پدر نباشد اساس خانه متزلزل خواهد 
بود. می خواهد بگوید هم مادر و هم پدر، 
هر دو با هم باید باشند. اگر یکی نباشد 
پایــۀ زندگی لنگ می زنــد. مادر مرکز 
محبت اســت و پدر رکن تربیتی است. 
فیلم حرف های خوب زیادی می خواهد 

بزند اما لکنت دارد و نمی تواند. اشتباه 
می کند در نسخه پیچی هایش برای راه 
کار، انتخاب به مرگ خودش می شــود 
خودکشــی، قتل نفس. حاال حتی اگر 
این انتخاب فقط مــرگ را یک دقیقه 
جلو باندازد. خودکشی خودکشی است 
دیگر. و حتی اشــکاالتی از نوع تصویر 
کردن عالقه پســر خانه به زن همسایه 
که رابطه ای بین نســلی است، حاال بر 
فرض وجود در جامعه، باید سوال شود 
که اهمیت و فراگیری آن چقدر اســت 
که یکی از داســتانک های فیلم بشود. 
هادی باید حواسش را به ریزه کاری ها 
بیشتر جمع کند. همین ریزه کاری ها 
کارگردان ها و نویسندگان معمولی را از 

اساتید تمیز می دهد  

  نقــد دو  
منوچهر هادی که در پیشینه سینمایی 
خود آثــار قابــل اعتنایــی در زمینۀ 
ملودرام هــای اجتماعــی دارد، آخرین 
ساخته خود را با انتخاب ایده ای خوب 
همراه کرده اســت. مردی کــه احیاء 
خودکشی کرده ها شــغل اوست، اینک 
خود درگیر مرگ شده است در حالیکه 
زندگــی و خانواده اش او را ســخت به 
خود جذب می کننــد، موقعیت خوب 
قصه، بازی حامــداد بهداد، که متفاوت 
و تاثیرگذار است و داستان فرعی، اثری 
سینمایی، ســرگرم کننده و آموزنده را 
شکل داده است.  فارغ از پیام آخر فیلم 
که معرفی  مرد به عنوان مجرم اســت 
تا زندگی همسرســابقش حفظ شود و 
غیر منطقی و عرفی بودن آن، می توان 
جمع بندی خوبی از فیلم داشــت. نگاه 
جانبی فیلمساز به ازدواج های غلط، به 
طالقهای غلط، به دیدگاههای سطحی 
زنان سطحی و به مشــکالت کودکان 
و نوجوانــان در خانواده هــای از هــم 
گسسته، دقیق و غیر جانبدارانه است و 
در پوزیشن فیلمساز اجتماعی ستودنی 
اســت. فیلم با تاکید بر مشکالت، سیاه 
نمایی نمی کند و نسخه نمی پیچید، تنها 
در خالل روایت قصه وظایف روشنگری 
یک کارگردان سینما را بر عهده دارد و 

البته جذاب و سرگرم کننده است 

زندگی جای دیگری است
  كارگردان:  منوچهر هادی

  تهیه كننده:   سیدامیر سیدزاده

  خالصه داستان: 
زن و شوهری که دارای یک پسر 13 14 
ســاله و یک دختر 8 9 ساله هستند به 
علت شــک مرد به زن به ارتباط با مرد 
دیگر از هم جدا شــده اند. بچه ها پیش 
مرد زندگی می کنند و مــرد برای نگه 
داری آن ها زنی را بــه خانه آورده که به 
علت دوری خانه اش در خانه آنها مستقر 
شده و برای مشکالت محرم و نامحرم به 
عقد موقت مرد در آمده اســت. زن اول 
مرد با مرد دیگری ازدواج کرده است که 
بعد از فرار شــریکش ورشکست شده و 
حاال برای جبران بدهکاری هایش قصد 
فروش اجناس باقی مانــده در انبار  را 
دارد که به علــت وجود 5 کیلو هروئین 
میان آن ها دســتگیر و به اعدام محکوم 
می شود. رابطه پســر نوجوان با خانواده 
اصال خوب نیست و مرد هم که پرستار 
بخش احیای قلبی مغزی است به علت 
تماشای مرگ انسان های زیادی مردن 
برایش عادی شــده تا اینکه می فهمد 
خودش دچار سرطان شده است و تا 2 3 
ماه آینده می میرد. ابتدا به هم می ریزد و 
اوضاع خانه اش هم به هم میریزد اما بعد 
با راهنمایی یکی از دوستانش به زندگی 
برمی گردد و سعی در به سامان رساندن 
اوضاع می کند. بچه ها را پیش مادرشان 
می فرســتند و خود جاسازی هروئین را 
گردن می گیرد تا شوهر زن سابقش آزاد 

شود و آن ها زندگی خوبی داشته باشند.

 فیلم شناخت فیلم شناخت
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  نقــدیک  
قصه ها یک فیلم چهار اپیزودی اســت 
که شــخصیت های اصلــی آن همان 
فیلم های رخشان  قبلی  شخصیت های 
بنی اعتماد اند. و بر خالف کنجشــکک 
اشی کشــی کامالً داســتان ها به هم 
مرتبط می شــوند و شــخصیت ها در 
داســتان ها رفــت و آمــد دارنــد. اما 
کلیشــه های رایج ســینمای ایران باز 
هم بــه چشــم می خورد. ســاختاری 
تکراری با دیالوگ هایــی تکراری توقع 
ما را از رخشــان بنی اعتمــاد برآورده 
نکرد و یک فیلم معمولی را دیدیم که 
بیشتر ســخنرانی و بیانیه بود حتی به 
یک برنامــه رایویی هم تبدیل نشــده 
بود. ســینما اگر قرار بود تمامش متن 
باشــد که جذابیت رمان بسیار بیشتر 
از آن اســت. اوج خراب کاری سکانس 
پالن آخر فیلم اســت کــه 20 دقیقه 
داخل تاکســی ون، دو بازیگر شروع به 
خواندن بیانیه و کمی صحبت می کنند. 
آنقدر صحبت ها کش دار می شــود که 

حوصله سر می رود و گاهی اصال درک 
نمی شــود که دعوا و جر و بحث ســر 
چیست. رخشــان بنی اعتماد عصبانی 
است. این از تمام اجزای فیلمش معلوم 
است. از شــخصیت های عصبی اش، از 
دیالوگ های درشت و کلیشه بازیگر ها، از 
بیانیه های طوالنی اش، از دوربین لزران 
و پر استرسش، از رنگ پریده فیلمش. 
از تمام اجزای فیلم معلوم است که بنی 
اعتماد عصبانی است. اما باید گفت که 
آنچنان که هیاهو شد بود که فیلمی به 
طرفداری از فتنه است، نه اینطور نیست. 
فیلم سیاسی اســت و تکه پراکنی دارد 
که همه اش از روی عصبانیتش اســت 
اما فتنه آنقدر برایش مهم نیســت که 
فیلم را بیش از این خراب کند. قصه ها 
از لحاظ سینمایی، فیلم مهمی نیست. 
تنها اهمیتش تکه ها و به قول خودشان 
صراحت فیلــم اســت. امیدواریم این 
صراحت گویی یک طرفه نباشد و بنی 
اعتماد گوش شــنیدن انتقاد و البته نه 

تکه پراکنی را داشته باشند 

  نقــد دو  
آخرین کار رخشــان بنی اعتماد، بعد 
از ســالها کم کاری و بیکاری، مستند 
داســتانی قصه هاســت که متاسفانه 
شکل و شــمایل یک درام سینمایی را 
ندارد. ســابقۀ بنی اعتماد و شخصیت 
ستودنی او ما را از پرداخت به ایدة خود 
شیفتگی کارگردان مبری می کند، چرا 
که شاکله داستان سخت در تقویت این 
نظریه می کوشد. فیلمساز با حس ارادت 
و نوستالژیکی که به کاراکتر قصه های 
پیشــین فیلم های خود دارد و با جمع 
کردن آنها دور هم  و ادامه برخی ازآنها 
داســتان دیگری را روایت می کند که 
نخ تســبیح آن روایت فیلمساز جوانی 
است که اصاًل به فیلم نچسبیده است.
خرده روایت هایی در کنــار هم که به 
زور بــه یکدیگر الصاق شــده اند برای 
مخاطب ناآشنا به سینمای بنی اعتماد 
ســردرگمی و گیجی به همراه می آورد 
که از ادراک متن و حواشــی و فیلم باز 
می مانــد؛ البته بازیهــای روان و خوب 
هاشــمی، آدینه، معــادی و اصالنی را 
نمی توان انکار کرد. فیلم ســعی دارد تا 
با مانور بر روی موضوع ملتهب سیاسی 
اخیر در جذب تماشــاگر جوان که در 
حافظه خــود فیلم های کارگــردان را 
ندارد موفق باشد. عدم مقبولیت فیلم در 
جشنواره سی و دوم فجر نشان از عدم 
این موفقیت است و اکران بازگوکنندة 

آن

 قصه ها
  كارگردان:  رخشان بنی اعتماد

  تهیه كننده:  رخشان بنی اعتماد

  خالصه داستان: 
شب تهران: داستان راننده تاکسی است که زن و 
بچه ای را کنار خیابان سوار می کند که متوجه بی 
خانمان و بد کاره بودن زن می شود. در ابتدا قصد 
پیاده کردنشان را دارد اما بعد آن ها می شناسد. 
زن همان دختر همسایه شان است که به خاطر 
سخت گیری های بی جای برادرش از خانه فرار 
کرده بود. راننده تاکسی می خواهد برای پسر زن 
که تب دارد دارو بخرد که زن به همراه پسرش 

فرار می کند.
هرت آباد: داستان مرکز ترک اعتیاد زنان است 
که زن مستخدمی که به دست شوهرش ضرب 
و شتم می شده است و حاال فرار کرده است در 
آنجا کار می کند. شــوهر معتاد بعد از چند ماه 
جای او را پیدا می کند و اصرار به برگشــتنش 
می کند و در انتها زن را می بینیم که برای گرفتن 
وام به اداره بازنشســتگان رجوع کرده و در آنجا 
داستان پیر مردی را می بینیم که بعد از 30 سال 
خدمت و بازنشســتگی ناگهان دچار مشکل و 
بیماری ای می شود که اورژانس او را برای درمان 
به بیمارستان خصوصی منتقل کرده است. به 
علت چند روز تعطیلی در پایــان هفته اطالع 
رسانی و گزارش به ســازمان خدمات درمانی با 
تاخیر صورت گرفته و بیمه دیگر مخارج را قبول 
نمی کند. پیر مرد دنبال درست کردن کارهای 
اداری اســت که با مدیر بخش بیمــه که از آن 
مدیرهای از زیر کار در رو است و حاال می خواهد 
زود تر از ســاعت اداری برود درگیر می شــود و 

حراست پیر مرد را از ساختمان بیرون می کند.
دوربین: کارگران یک کارخانه بعد از 9 ماه بی 
حقوقی از کارخانه اخراج شــده اند و حاال برای 
شــکایت با یک مینی بوس در حــال رفتن به 
ســمت وزارت کار می باشــند. به همراه آن ها 
مستند سازی است که با آن ها مصاحبه می گیرد 
و اتفاقات را ضبط می کند. بعد از رســیدن به 
وزارت خانه برخورد بدی با آن ها می شود و مانع 
از پیاده شدنشان می شــود تا جایی که یکی از 
افــراد را به علــت رهبری و تحریــک دیگران 
بازداشت می کنند. در ادامه منزل رهبر کارگران 
معترض را می بینیم که خانه نشین شده است و 
زنش جای او کار می کند. نامه ای از طرف شوهر 
سابق زنش به منزل ارســال می شود که شک 
مرد بی سواد را به همراه دارد.که در انتها معلوم 
می شود شوهر ســابق زن برای تشکر از او ارثی 

برایش به جا گذاشته است.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
اولین اشــکال فیلم بی ارتباطی ســه 
اپیزود به یکدیگر است. سه فیلم کوتاه 
در کنار هم نام فیلم سینمایی به خود 
گرفته اند در بخش مســابقه جشنواره 
فیلم فجر هم راه پیــدا کرده اند. ارتباط 
یعنی گره خوردن داستان ها در هم و نه 
اینکه یک لحظه بازیگر یک فیلم از فیلم 

دیگر عبور کند و یا دیده شود.
هر سه داســتان درباره خانواده است. 
البته »درباره« شــاید کلمه مناســبی 
نباشد و بهتر است بگوییم هر یک ضد 

مرد و ضد خانواده است. 
خانواده اول که مــردش قاتل و زندانی 
است و وقتی قرار اســت بازگردد همه 
به حول و وال می افتند و فقط نگرانی به 
همراه دارد. خانواده دوم مردی از عصر 
حجر دارد که حاظر اســت دخترش را 
زنده به گور کند ولی آبرویش به گمان 
خودش نریزد. با اینکه دخترش ناشنوا 
اســت و مادر و خواهرش می توانند با او 

با زبان اشاره سخن بگویند او این کار را 
بلد نیســت و هیج ارتباطی با دخترش 
ندارد و فقط با زورگویی کارش را پیش 
می برد. و دختر ازدواج را مانع رســیدن 
به آرزوهایش می داند و به قول شــازده 
کوچولو، آرزو ها و شــعر و درســش او 
را اهلــی خود کــرده و نمی تواند آن ها 
رها کند. خانواده ســوم هم که پدر از 
اعتیاد شدید مرده است و شوهر بعدی 
به خاطر نگهــداری از دختر و مادرش 
زن گرفته اســت نه برای عاشق شدن 
و زندگی. و قرار اســت پسر آماده قبول 
مسئولیت جدیدی شود تا مادر طالق 
بگیرد و خانواده اش را از هم بپاشــاند و 

پیش او بیاید.
از هر سه داستان بوی غم بلند می شود 
و اندوه بر دل مخاطب به ارمغان می ماند 
تا رگه های افســردگی را به جای امید 
در جان مخاطب بنشــاند و ســینمای 
ابزورد را در مفهوم و نه در قالب به جان 

مخاطب فرو کند.  

  نقــد دو  
فیلــم اپیزودیک که توســط فارابی 
و نیکخواه آزاد تهیه شــده محصول 
کار ســه کارگردان است که به زنان 
در بســتر جامعه نگاهی روانشناسانه 
دارنــد و مشــکالت آنانرا بررســی 

می کنند.
هریک از اپیزودها، داستان کوتاهی 
هســتند که به خودی خــود قابل 
دیدن و تامل هستند اما چسباندن 
آنها به یکدیگــر در قالب یک فیلم 
نه تنها مشــکلی را حل نکرده که 
در ارتبــاط دهی اپیزودها مشــکل 
هم آفریده . شــاید هریــک از این 
داســتانها بــا قرارگرفتــن در یک 
فیلمنامه  نــگارش  علمــی  فرآیند 
تبدیل به یــک فیلم بلند شــده و 
موضوعــات قابل طرح خــود را به 

طور مجزا بیان کنند.
موضوعات زنان معتــاد و فروش فرزند 
و ازدواج مجــدد زنان و مشــکالت این 
زندگی ها جزء اساسی ترین آسیب های 
زندگی اجتماعی و خانوادگی زنان است 
که می توانست بســتری مناسب برای 

فیلم باشد.
اما اپیزود دوم و دختر ناشــنوا، معضلی 
غلو شده و شعاری است که امروزه کمتر 
با آن در جوامع شهری روبروئیم، گویی 
فیلمساز سعی دارد با پررنگ کردن آن 
بر حس ترحم مخاطب دست گذارده و 

آنرا با خود همراه نماید

گنجشكک اشی مشی
  كارگردان:  وحیــد نیكخواه آزاد- 

مسعود كرامتی- غالمرضا رمضانی
  تهیه كننده:   وحیــد نیكخواه آزاد 

)محصول بنیاد سینمایی فارابی(
  خالصه داستان: 

 اپیزود اول: داستان مادر معتادی است 
که از همسرش جدا شــده و برای اینکه 
دخترش زندگی بهتری داشته باشد آن 
را به زنی سپرده که در تصادف همسر و 
دختر ش را از دست داده است. حاال بعد 
از چند سال که شوهر سابقش که به علت 
قتل به حبس ابد در زندان به سر می برد 
و چند سال پیش تخفیف شامل حالش 
شده و دوره زندانش به 15 سال کاهش 
یافته بــا امید دیدن دخترش برگشــته 
است. ابتدا زن تصمیم می گیرد به همراه 
دختر به مســافرت بروند تا دست کسی 
بهشان نرسد اما مادر تصمیم می گیرد او 
برود تا دیگر نشــانی از دختر و زن باقی 

نماند و آن ها در آسایش بمانند.
اپیزود دوم: دختر ناشنوایی در مسابقات 
شعر مدارس به مقام نخست رسیده و از 
آنجا که پدرش به روابط او مشکوک است 
تصمیم می گیرد قبل از اینکه آبروریزی 
شود او را شوهر دهد. مادر مخالف است و 
شروع می کن به مبارزه برای متقاعد کردن 
پدر به هر روشی. تا اینکه در انتها پدر را 
دودل می کند که کارش اشــتباه است و 
برای اینکه دخترشان به آرزوهایش برسد 
باید او را کمی آزاد بگذارند و ازدواج مانعی 

برای رشد او می شود.
اپیزود ســوم: پدری از اعتیاد شدید مرده 
اســت و مادر به همراه دخترش بالفاصله 
با مرد تاکســی رانی که دختــر نوجوانی 
دارد و تنها شــرطش نگهداری از دختر و 
مادر پیرش است و اصال حوصله عشق و 
عشق بازی را ندارد، ازدواج می کند. پسر 
مــادر در کانون اصالح و تربیت اســت و 
راننده تاکســی از وجود او خبــر ندارد و 
حتی شرطش برای ازدواج هم بی کس و 
کار بودن زن است. پسر برای برگرداندن 
مادر تالش می کند. مادر را تعقیب می کند 
و آدرســش را پیدا می کند و سعی دارد با 
صحبت او را راضی کند تا برگردد. مادر بعد 
از کش و قوس فراوان راضی می شــود اما 
پسر تصمیم گرفته به پیشنهاد معلم کانون 
به قشم برود تا هم پول و پله ای فراهم کند 

و هم آماده قبول مسئولیت جدید شود.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
طنز ســاختاری دارد که حوزه تأثیرش 
مستقیم بر فواد انسان ها است و بسیار 
راحت تر و سریع تر روی انشان ها تأثیر 
می گــذارد. حاال این موضــوع طنازانه 
خوب یا بد باشد، موافق یا مخالف شرع 
و اسالم باشد. می خواهد در باره غیرت 
باشد یا حرام خواری، هیچ فرقی ندارد. 
فقط مهم این است که که طنز باشد که 

تأثیرش را راحت تر بگذارد.
کمال تبریزی هم این موضوع را خوب 
فهمیده و چند سالی است سینمایش 
را به این سمت کشــانده اما این بار با 
کوبیدن و مسخره کردن غیرت. روایت 
به ســمتی پیــش می رود کــه غیرت 
کامال زیر ســوال مــی رود و مخاطب 
نه غیرت بیش از حــد و اگزجره بلکه 

ماهیت غیرت را مشکل دار می پندارد. 
رفتار های خشک مذهبی، بی منطق و 
بی اســتدالل  همه و همه فقط غیرت 
را به ما هو غیرت هــدف گرفته و هیچ 
هدف دیگری ندارد. مشکالت محتوایی 
را که رها کنیم، خــود فیلم هم آنقدر 
خوب نشده اســت که اهمیتی داشته 
باشد. فیلمنامه بسیار دمه دستی است 
اصال زحمت شخصیت پردازی برای آن 

کشیده نشده است. 
تنها رضا عطــاران را می توان نســبتا 
شــخصیت در نظر گرفت کــه آن هم 
برآمده از بازی او اســت و نه فیلمنامه. 
تبریزی انگار فقط بــه دنبال حضور در 
جشنواره به هر قیمتی بوده و هیچ چیز 
دیگر برایش اهمیت نداشته، نه محتوا و 

نه فرم. 

  نقــد دو  
کمال تبریزی روی لبۀ تیز التهاب گام 
برمــی دارد. کار مردان جســوری که 
جامعه را می شناســد و البته بحرانهای 
آنرا نیــز هم. آنچه که برخــی آثار این 
فیلمســاز را دچار حاشــیه و در محاق 
توقیف بــرون می نماید، عــدم رعایت 
انصاف فیلمساز، نسخه دادن و قضاوت 
کردن اوست. تبریزی هماره مشکل را 
نشان میدهد و با هنرمندی طنازانۀ خود 
قضاوت هم می کند و ایدئولوژی خود را 

به هنر اضافه می کند و می چسباند.
طبقه حساس هم دچار این شکل است، 
هیچ انسانی، بی تفاوتی و سخت گیری را 
بر زن و همسر نمی بخشاید و نمی ستاید. 
ایستادن فیلمساز بر سکویی که خود را 
برتر از سایر مردان می شمرد و عیب آنان 
را باز می گوید و درشت می نمایاند از سِر 
چیست؟ غیرت یا عرق مذهبی، کدامیک 
مورد نظر فیلمساز است؟ با فیلمی که 
تنها بر هیکل فربه کاراکتر تیپیک خود 
استوار است و بس. قصه، کدام فراز، کدام 
فرود، کدام خط فرعی را به همراه دارد؟ 
کدام نقطه اوج داستان است و چه گره 
ای را می گشــاید. اصالً گره ماجرا کجا 
بود؟ تکیه بر خرده پیرنــگ و ایدة مرد 
مذهبی غیور با اندکی ویــژوآل افکت 
و چند تکه متلک جنســی فیلم و درام 
نمی سازد و همان جنگ های نودشبی به 
قول آقایان مبتذل است که به قوارة یک 

فیلم عامه پسند در آمده است.  

طبقه حساس
  كارگردان:  كمال تبریزی

  تهیه كننده:   جواد نورزبیگی

  خالصه داستان: 
فیلم، داستان مردی را روایت می کند 
که بعد از مرگ همســرش، او را در 
یک قبر دو طبقه دفــن می کند اما 
پس از مدتی متوجه می شــود قبر 
به یــک خانواده دیگــر نیز فروخته 
شده است. . مشکل ازآنجایی شروع 
می شــود که میت خانواده دوم مرد 
اســت او را در طبقه دوم قبر یعنی 
روی زن شــخص اول داستان دفن 
کرده اند. توهمات و مشکالت شخص 
اول از اینجا آغاز می شود. خواب های 
پریشیانی که زن خود و مرد غریبه 
را در بهشت با هم می بیند. هر کاری 
که از دستش بر می آید انجام می دهد 
تا قبر هــا از هم جدا شــود تا اینکه 
روحانی ای ماجرا را برایش روشــن 

می کند و او کمی آرام می شود.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
درمیشیان در دومین فیلمش نشان داده 
که استعداد زیادی در ساخت فیلم های 
فرمیــک دارد. اما معلوم نیســت چه 
اصراری اســت که این دنشجوی ستاره 
دار را وارد فیلمش کنــد و مدام تاکید 
کند که مشکالت روانی نوید برآمده از 

اتفاقات 88 است. 
همین محتــوا زدگی ها اســت که فرم 
و کلیــت فیلم را هم تحــت تأثیر قرار 
می دهد و همه تالش هــای بازیگرن و 
عوامل را فدای یک لــج بازی می کند. 
درمیشــیان خودش خوب می داند که 
تحریف اتفاقات 88 شــدنی نیست، نه 
اینکه هیچ کســی دچار مشکل نشد و 

داستان او واقعی نیست یا امکان ندارد. 
چرا، شــاید چنین اتفاقی هم بافتد اما 
مگر کارگردان بایــد یک اتفاق خاص و 
نادر را موضوع عمومی کند و برای همه 
به نمایش در بیــاورد. وقت و پول هدر 
رفته چه می شود؟ این ها همه به کنار، 
اســتعداد هدر رفته کارگــردان چه، یا 
حتی سیمرغ هایی که شاید می توانست 
بر شــانه یک یا برخی از عوامل بشیند 
و به بیراهه کشاندن فیلم همه را پراند. 
اما هنوز دیر نشده است، با اصالحی در 
تدوین دوباره فیلم قابلیت ســرپا شدن 
را دارد کــه امید وارم درمیشــیان این 
جسارت را داشته باشد فیلم مرده اش را 

احیا کند.  

  نقــد دو  
برخالف بغض فیلم قبلی درمیشــیان، 
عصبانی نیســتم فیلم نیســت؛ یعنی 
سینما نیست. مقاله ای از سر عصبانیت 
اســت که به شــدت فرم گرا تابع، اما 
اطوارهای ریتمیک تازه به دوران رسیده 
اســت هواداری ســوی دیگری از بلوغ 
اســت و فیلمساز در پروســه فیلمساز 

شدنش هنوز دچار هواداری است.
فیلم مملو از ایده های خوب پرداخت نشده 
و رها نشده اســت. بیکاری، بی اعتمادی، 
بدون  محبت های  بی تفکر،  عشــق های 
مسئولیت پذیری انتخاب های کاسبکارانه 
والدیــن، گرانی، اختالف ســطح رفاه و 
معیشــت طبقات اجتماعی همه و همه 
از آیتم های مطرح شــده و رها شده در 
فیلم است که فیلم ساز فقط به آنها نوک 
می زند و رهایشان میکند و می چسبد  به 
هواداری سیاســی تاریخ مصرف گذشته 
ای که عفونت یک زخم بدبو را بکشــد 
بیرون و ســوت و کف مردم را برای خود 
بخرد. بازی اغــراق آمیز کاراکتر محوری 
را در چندین تئاتر در یکی دو سال اخیر 
دیده ام، تکرار خود بازیگر نمی تواند هنر 
او باشد نمی توان هرچه کمداشت فیلم از 
جمله کشمکش های در اماتیک، تعلیق، 
گسترش گره افکنی و شخصیت پردازی 
را روی دوش یــک بازیگر آوار کرد و فکر 
کرد که فیلم ساخته شده است. عصبانی 
نیستم تجربه ایســت برای فیلمساز. 

فقط  

 عصبانی نیستم! 
  كارگردان:  رضا درمیشیان

  تهیه كننده:   رضا ُدرمیشیان

  خالصه داستان: 
فیلم، داســتان دو جوان به نام های 
نوید و ســتاره اســت که در تهران 
زندگی می کننــد. نوید بــه خاطر 
اتفاقات سال 88 دانشجوی ستاره دار 
شده اســت و از دانشگاه اخراج شده 

است. 
این دو قرار ازدواج با هم گذاشته اند 
که به خاطر مشکالت روانی و مالی 
نوید تــا امروز که 4 ســال از قول و 
قرار ها و اخراج نوید می گذر میســر 
نوید  نشده است. مشــکالت روانی 
به شدت زیاد اســت و مدام در حال 
درگیر شدن با مردم جامعه است. در 
همین بین خواستگار پولداری برای 
ستاره پیدا می شــود که پدر ستاره 
تصمیم به بهــم زدن نامزدی آن ها 
می گیرد و جواب مثبت به خواستگار 

جدید دادن. 
همین امر مشــکالت نوید را بیشتر 
می کند. نوید در همین حین پیش 
روانشناسی هم برای درمان می رود  

که انگار اثری برایش نداشته است.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
داستان خوب شروع می شود و جذاب. 
سوژه خوب اســت و خوب هم روایت 
می شــود. اما ناگهان فیلم با ســر به 
زمین می خورد. به شدت افت می کند 

و خراب می شود. 
شــوخی های جنســی فیلــم آنقدر 
زیاد می شــود که دیدن آن به همراه 

خانواده را نشــدنی می کنــد. معلوم 
ناگهان ریتم داســتان  نیســت چرا 
می افتــد و داســتان خوب و رســا، 
آنچنان تغییر می کنــد که مخاطب 
جا می خورد و دیگر با فیلم همراهی 

نمی کنند. 
ســهیلی از ترس مخاطب نداشــتن 

تیشه به ریشه فیلم زده است 

  نقــد دو  
آخرین اثر سعید ســهیلی، آبرومندانه 
آغاز می شــود و اتفاقاً دغدغۀ فیلمساز 
را مبنــی بر ارائه مشــکالت اجتماعی 
در داســتانی خاص و جذاب به ظهور 

می رساند.
کستینگ فیلم خوب است و کارگردانی  
در بعضی سکانســها ســتودنی است. 
بازی عطاران، شــخصیت پــردازی و 
نقش متفــاوت و دیدنی اســت حتی 
ساعد ســهیلی  نیز از قواره فیلم قبلی 
پدرش و گشت ارشاد بلندتر است حتی 
داســتانک های فرعی هــم در خدمت 
خط اصلی قصه و گهگاه جذاب اســت. 
لوکیشنها با دقت و وســواس انتخاب 
شــده اند و چشــم گیرند، اما تکلیف 
قصه معلوم نیســت وراجی می کند و 
آنقدر آسمان و ریسمان به هم می بافد 
که حوصلــه مخاطب را ســر می برد. 
صحنه های زد وخورد پایان فیلم آنقدر 
تصنعی و تکراری اســت که باور پذیر 
نیست. ماجرای بیرون آمدن از قبر تنها 
با یک جمله دیالوگ جمع می شــود و 
باز پس گیری اســلحه از دختر هم که 
نیازی به توضیح ندارد. کماکان سهیلی 
برای جلوبــردن درام از شــوخی های 
جنســی بهره می برد و به پایان بندی 
تکنیکی نمی اندیشــد. او ســعی دارد 
برای کاراکترهای خود ساخته اش یک 
زندگی اخروی ســعادتمندانه طراحی 

کند و بس 

 كالشینكف
  كارگردان:  سعید سهیلی

  تهیه كننده:  سعید سهیلی

  خالصه داستان: 
ســر و ســه خواهر با هــم زندگی 
می کنند. خواهر بزرگ با مرد مسنی 
ازدواج کرده است. مرد مسن به تمام 
بچه ها ایــراد می گیرد و حس پدری 
به آن ها دارد. پســر ســرباز است و 
محافظ بانک که ناگهان خبر تصادف 
خواهرش را می شــنود و از پست با 

اسلحه فرار می کند. 
در اتفاقی با شوهر خواهرش درگیر 
می شــود و اشــتباهاً او را با اسلحه 
می کشــد و بعد فرار می کند. پســر 
جوان به دنبال بدســت آوردن پول 
برای عمل خواهرش اســت تا بعد از 
فراهم کردن پول خود را معرفی کند. 
اتفاقاتی  ماجرای فیلم درگیری ها و 
است که برای پســر جوان می افتد. 
از یک طرف فرار از دســت پسرهای 
مقتول و از سمت دیگر حمل اسلحه 

و جور کردن پول.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر



23

جر
م ف

دو
ی و 

 س
اره

نو
ش

ی ج
ها

لم 
 فی

قد
ه:  ن

ند
رو

پ

  نقــدیک  
لزوماً هر ســوژه ای نمی توانــد به فیلم 
سینمایی تبدیل شــود. و لزوماً هر ایده 
خــوب و خیــری به محصــول خوبی 
تبدیل نمی شــود. فیلم همان محصول 
و اثری اســت کــه بر پرده ســینما به 
نمایش در می آید نــه آن چیزی که در 
ذهن کارگردان اســت و یــا کارگردان 
و نویســنده آن را تعریف می کنند. اثر 
سینمایی باید روی پرده نقره ای سینما 
خــودش را معرفی کنــد و هیچ زبانی 
رسا تر از خودش نیست. شهابی از جنس 
نور یادداشت هایی است که سعی شده 
آن هــا را در قالب یک گزارش تصویری 
ارائه دهند. راه تا آماده شدن فیلم نامه 
و تولید یک فیلم سینمایی زیاد است. 
دیالوگ های کلیشــه ای شعاری فضا را 

هم خراب می کند. نویسنده سعی کرده 
تمام حرف هایش را در قالب دیالوگ یا 
مونولوگ بیان کنــد. حتی امداد غیبی 
انتهــای فیلم کــه به تصویر کشــیده 
می شــود هم دوباره از زبان شخصیت 
اول بیان می شود. خواندن بیانیه مانند 
قصه ها یا یادداشــت مانند شــهابی از 
جنس نور حداکثر یک برنامه رادیویی یا 
گزارش صوتی است نه فیلم سینمایی. 
امسال انگار همه آمده اند تا کارنامه خود 
را خراب کنند. بازی ها آن قدر کلیشه ای 
و بد اســت که خود باری بر دوش فیلم 
نحیف اســالملو شده اســت. به فیلم 
نامه بد و بازی های ضعیف، کارگردانی 
متوسط را هم اضافه کنید که احساس 
بعد از دیدن فیلــم را خوب درک کرده 

باشید  

  نقــد دو  
از  ایرانــی  روایــت مســتند ســاز 
امدادهایی غیبی جنگ ســی و سه 
روزه گرچه می توانــد عنوان جذابی 
برای یک مقاله باشــد اما در بســتر 
فیلمنامــه ای کــه بین مســتند و 
داســتانی سرگردان اســت موفقیت 

چشمیگری به دست نیاورد.
موضوع تکراری، غیر جذاب، شعاری 
و ســینمایی نشــده فیلم نــه تنها 
واقعیت هــای ســتودنی و دراماتیک 
این جنــگ مهم را بیــان نکرد بلکه 
خــود مانعی شــد بــرای پرداخت 
جدی تر به این مقوله ها از طرف دیگر 

هنرمندان.
عدم بهره بری از کســت حرفه ای، 
داســتان تکنیکی و فیلــم نامه ای 
محکم، پر فراز و نشــیب و بســنده 
کــردن بــه صحنه هــای جنگــی، 
روایت های گنــگ و غیر دراماتیک و 
نریشــن فیلم را دچار آسیب جدی 

کرده است. 
جهان فیلم شــبهای از جنس نور به 
مخاطبی از جنس نور می اندیشــد و 
ســعی ندارد که مخاطب بدون پیش 

زمینه ذهنی را درگیر کند. 
غافلگیری ای که اصاًل در برنامه فیلم 
ساز نیست. تاکید موکد بر مقدسات، 
فیلم، درام و بازیگری و کارگردانی را 
نجات نمی دهد بلکه محکوم و اسیر 

می کند.  

شهابی از جنس نور
  كارگردان:  محمدرضا اسالملو

برادری )محصول    تهیه كننده:   روح اله 

مركز گسترش سینمای مستند و تجربی(

  خالصه داستان: 
مســتند ســازی به لبنــان رفته تا 
درباره معجــزات و امدادهای غیبی 
جنگ سی و ســه روزه حزب الل و 
اتفاقات و  اسرائیل مستندی بسازد. 
پیگیری ها، تیم مستند سازی را به 

سوریه می کشاند. 
تیم مستند ســاز به دست وهابی ها 
اسیر می شــوند. مذاکرات و گفت و 
گو ها بین تیم مستند ساز و وهابی ها 
ادامــه دارد تا اینکــه وهابی ها قبل 
از رفتــن از محل اســتقرار تصمیم 

می گیرند تمام اسیر ها را بکشند. 
اســرا دور هم جمع می شوند و هر 
کس متناســب با دین و اعتقاداتش 
به شخصی متوسل می شود. اتفاقی 
مهجــزه آســا می افتــد و وهابی ها 
وحشت زده فرار می کنند و اسرا آزاد 

می شوند.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
کیمیایــی مــرد اول ســینمای ایران 
اســت. هم قلمش خاص خودش است 
و هم موضوعاتش. آرمانش را ســالیان 
زیادی اســت دنبــال می کنــد هر بار 
نکات جدیدی از جامعه روز را به فیلم 
می افزاید و فیلمی در خور روز و مخاطب 
ســینمای امروز ایران ارائــه می کند. 
مخاطب هم فیلمش را دوســت دارد و 
در نوستالوژی های دوست داشتنی اش 
زندگی می کند و یک تاریخ را می بیند. 
کیمیایی آنقدر اســتاد است که حرف 
فیلمش را بتواند بــدون لکنت و روان 
بیان کند. آنقدر استاد است که چیدن 

و بــازی گرفتــن از یک جمع اســتار 
بازیگری برایش آسان باشد و همه را سر 
جایشان و به اندازه به بازی بگیرد طوری 
که هیچ کس کم یا زیاد نباشــد و حق 
شخصیت ادا شــود. کیمیایی آنقدر در 
این سینما قلم زده است که بداند کجا 
نیاز به تیپ دارد و کجا نیاز به شخصیت. 
کیمیایی یعنــی تاریخچــه ای گران 
بها که باید ارزشــش را بدانیم و بزرگی 
اش را حفظ کنیم. کیمیایی اســتادی 
اســت که بازیگران و کارگردانان بزرگ 
دیگری را تربیت کرده است. کیمیایی 
یعنی سینمای ایران. »لطفا تمام نقد را 

برعکس بخوانید.« 

  نقــد دو  
فیلــم آخرکیمیایی بــا افتتاحیه ای 
درخشــان و تاثیرگذار آغاز می شود و 
سخت می کوشــد تا قصه گو باشد. در 
سکانس های بعدی مهناز افشار با بازی 
خیر کننده ای نوید جذابیت دیگری را 
می دهد که بالفاصله با در افتادن در دام 
سینما متروپل مخاطب را بی حوصله و 
با پیشــرفت قصه او را ناامید می کند. 
ســتودنی  کیمیایی  ســازی  قهرمان 
اســت و تاکید او بر چرخش از فحشا 
به نجابت، امــا آنچه که این چرخش را 
تهدید می کند پایه های محکم و استوار 
یک زندگی مشــترک نابود شده است.  
داســتان درون خود نقیض خود را به 
همراه دارد. زنی خیابانی با مردمی که 
بی فرزند اســت ازدواج می کند زن سر 
به راه می شود اما مرد از زندگی قبلی 
خود جدا می شــود. بعد از مرگ مرد، 
زن اول بــه کمک عــده ای در قبال 
دریافت پول می خواهد اموال شوهرش 
را بازپس بگیــرد و انتقام گیری کند. 
قصــه در دل خود پتانســیل قهرمان 
پروری آنهم با مانور بر زن نجابت یافته 
را ندارد و حتی دیو ساختن همسر اول 
هم متروپول کیمیایی را که نشــان از 
به خاک سیاه نشستن سینما و سهم 
خواهی ســتارگان از یکدیگر را دارد 

نجات نمی دهد

 متروپل
  كارگردان:   مسعود كیمیایی

  تهیه كننده:   مسعود كیمیایی

  خالصه داستان: 
خاتــون زن خدمــه ای اســت که 
تا  می کنــد  کمکــش  فخرالنســا 
فخرالنســا  بچرخاند.  را  زندگی اش 
بچه دار نمی شــود به همین دلیل 
همســرش اکبر ماندگاری با خاتون 
ازدواج می کند و از او بچه دار می شود 
برای اینکه آینــده فرزندش تامین 
شــود امالک و دارایــی هایش را به 
نام او می زند. فخرالنسا که نمی داند 
همسرش با چه کســی ازدواج کرده 
بادیگارد ها و بــزن بهادرهایش را در 
پی او می فرســتد تا امالک را پس 
بگیرند. خاتون به ســینمای قدیمی 
متروپــل در الله زار فــرار می کند. 
دیالوگ و کنش در سینما ادامه دارد 
تا باالخره فخرالنسا به سینما می آید 
و با دیدن خاتون آرام تر می شــود و 
همه چیز به خوبی و خوشــی تمام 

می شود.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
 انارهای نارس دقیقا تعریف سینمای 
افســرده اســت. هیچ امیدی در کار 
نیســت و همه چیز رو به زوال است. 
تــا امیــدی داده می شــود بالفاصله 
نقض می شــود و مخاطب را در تلخی 
بی انتهایی غرق می کند. نه داســتاِن 
روانــی دارد و نه شــخصیت هایی که 
بتواننــد درامــی ایجاد کننــد. گره 
فیلــم 45 دقیقه بعد از شــروع فیلم 
اتفاق می افتد. تعلیق وجــود ندارد و 
کارگردان بــا پنهــان کاری و ندادن 
اطالعات می خواهد تعلیق ایجاد کند. 
تعلیق باید هم داستان و هم بازیگران 

و هــم مخاطب را معلــق کند و اکت 
داستانی و درام شکل بگیرد نه اینکه 
با مخفی کردن اطالعات فقط مخاطب 

را کنجکاو کرد. 
کارگــردان برخالف تمــام هیاهو ها و 
تشــویق هایی که از قبل از جشــنواره 
جریان شبه روشــنفکری برای او شرع 
کرده بود هیچ حرفی برای گفتن ندارد 
و به جرأت می توان فیلمش را جز دسته 
فیلم های بی داستان بی انتهای افسرده 
قرار داد. انارهای نارس یک فیلم نارس 
اســت که هنوز تا رسیده شدن و پخته 
شــدن کارگردانش راه زیــادی مانده 

است  

  نقــد دو  
انارهای نــارس هم به مشــکل اکثر 
دوم  و  ســی  جشــنواره  فیلمهــای 
از بی قصه  بــردن  مبتالســت. رنــج 
گــی و تکیه بر تک ایــده ای که فقط 
گســترش یافتــه و داســتانی ندارد. 
هیچ اتفاقی حول محور داســتان فیلم 
شــکل نمی گیرد. حتی در کما رفتن 
کاراکترمحوری فیلم هم شوکی ایجاد 
نمی کند و قالب ذهــن مخاطب را با 

طعمۀ فیلمساز درگیر نمی کند .
تکرار مکرراســت، بی ظرفیتــی ایده، 
شعرهای  زندگی  یکنواخت  ســیاهی 
ســینمایی نشــدة متن و بازی اغراق 
شدة آنا نعمتی از جمله مشکالت فیلم 

است.
عدم وجــود روابط علــت و معلولی و 
کمبود عناصر ارتباطی در درام، اثری 
ســرد و در خود فرورونده را تشــکیل 
داده اســت. فیلــم دارای هیــچ پیام 
ضمنی نیست و بیشــتر بر توصیه به 
فروپاشی کانون خانواده پای می فشارد.

تردید فیلمســاز در به تصویر کشیدن 
خانواده هــای کامل گویی نســخه ای 
برای تایید خانواده های تک والد را ارائه 
می دهد؛ الگویی که هیچــگاه به درد 
جامعه ای روبه تکامل و خصوصا ایرانی 

نمی خورد 

 انارهای نارس
  كارگردان:  مجید رضا مصطفوی

  تهیه كننده:   محمدرضا مصطفوی

  خالصه داستان: 
زن و شوهر جوانی در نزدیکی راه 
آهن زندگــی می کنند و درآرزوی 
بچــه دار شــدن هســتند. مرد 
جوشکار است و در ساختمان های 
بلند کار می کنــد. زندگی جاری 
است که یک شــب مرد به منزل 

نمی آید. 
فردا صبح خبر سقوطش از باالی 
به  ســاختمان را می آوردند. مرد 
کما رفته اســت و زن در کنارش 
با او صحبت می کنــد تا به هوش 
بیایــد. زن در خانــۀ پیرزنی کار 
می کند که پســِر شوهرش بعد از 
فوت پدر قصد فروش خانه را دارد 
به همین علت پیــرزن را از خانه 

بیرون می کند. 
زن حامله شــده اســت و بسیار 
ناراحــت که چــرا حــاال در اوج 
گرفتاری هــا ایــن خبــر را به او 

داده اند. فیلم تمام شد.

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
همه چیز خیلی خوب است. فیلم سرپا 
و جذاب پیش می رود. نشان دادن عشق 
پاک، دوســت داشتنی اســت. نجابت 
زنانه و غیرت مردانــه خوب به نمایش 
درآمده است اما حیف از جمع بندی و 
انتهای فیلم. فیلم کاماًل نابود می شــود 
وقتی عشق ترسیم شــده در فیلم در 
تاریکی زنده به گور می شود و عروسی و 

وصالشان در رویا ترسیم می شود. 
گاو نُه َمن شیر ده که شنیده اید. چند 
متر مکعب عشق دقیقا مصداق همین 
گاو اســت. با یک لگد تمام ساختار و 
فرم زیبای فیلم نابود شــد. محمودی 
قبــل از این بــرای توجوانــا کار های 

موفقی را در تلویزیــون ارائه داده بود 
و اصال توقع چنین پایــان بندی از او 
نداشتیم. انگار با نگاهی کامال جشنواره 
فیلم جمع بندی شده است. نگاه تلخی 
که همیشه در ســرزمین های اسالمی 
و شــرقی بد دختی و تلخی بی پایان 
را انتظار دارد و همیشــه دوست دارد 
افسردگی خودشان را به این طرفی ها 
انتقال دهند.  چند مکعب عشــق یک 
فیلم خوش ریتم نوجوانانه اســت که 
می تــوان آن را بــا فیلم هایــی مانند 
بچه های آســمان مقایســه کرد التنه 
اگر محمودی کمی هشــیاری به خرج 
می داد و ادای شــبه روشــنفکرهای 

سینما نابلد را در نمی آورد. 

  نقــد دو  
اولین فیلم جمشید محمودی عاشقانه 
ای متفاوت و بی ادعاست که در خالل 
روایت عشــقی دونوجوان و تالششان 
برای ازدواج مشکالت زندگی افغان ها 
را در ایران و یــا هر نقطه ای از جهان 
که به آن مهاجرت  کنند بیان می کند.

فیلم نــه در جهت نشــان دادن فقر 
افغان ها که در جهت نمایاندن بزرگ 
منشی و فرهنگ این مهاجرین تصویر 
ســازی می کند. عشــق نیز چاشنی 
جذاب ایــن قصه اســت و البته ایدة 
نهایی مدفون شــدن دو معشوق در 
میان کانتینرها بسیار تکان دهنده و 

جذاب است.
بر  عــالوه  موفقیــت محمودی  رمز 
قصــه و پاکــی آن، فیلمبــرداری و 
دکوپــاژ مســحور کننده آن اســت. 
لوکیشن اســتثنایی و منحصر به فرد 
فیلم، نماهای مالقات های عاشــقانه، 
فرار کــودک از تیغ دکتــر، از جمله 
سکانســهای حیرت انگیز فیلم است. 
به نمایش کشــیدن فرهنگ زیست 
مســالمت آمیز و زندگی همــراه با 
خانواده و ســالم این افراد و معیشت 
تنگدســتانه اما ســالم و پاک آنها از 
مواردی است که باید برایش فیلمساز 

را ستود 

 چند متر مكعب عشق
  كارگردان:  جمشید محمودی

  تهیه كننده:  نوید محمودی

  خالصه داستان: 
ایرانی عاشق دختری  پســر کارگر 
افغانی می شــود که با پدر به ایران 
برای کار مهاجرت کرده اند. داستان 
روایت گر اتفاقاتی است که بین این 
دو و مشکالت افغانی ها در ایران رخ 
می دهد. افغانی ها تصمیم به بازگشت 
می گیرند برای همین پسر، صاحب 
کارش را به عنوان واســطه و بزرگ 
تر به پیش پدر دختر می فرستد اما 
پدر افغانی قبول نمی کند و درگیری 
بین آن هــا اتفاق می افتــد. دختر و 
پســر در یکی از کانتینر های آن جا 
قرار می گذارند تا تصمیم بگیرند چه 
کنند که ناگهان بــار جدید کانتینر 
از راه می رسد و آن ها بین کانتیتر ها 
محبوس می شــوند. فیلم با رویای 

عروسی آن ها تمام می شود. 

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
پدیده امسال جشنواره بدون شک شیار 
143 است. فیلمی بی ادعا که در ابتدا 
با بی مهری هیئت انتخاب مواجه شد و 
با فشار های رسانه ای باالخره به بخش 
مسابقه راه پیدا کرد و در کمال ناباوری 
سینمای  تماشاگران  تشویق  بیشترین 
بــرج میــالد در 5 روز اول را به خود 
اخصاص داد و البته تا پایان روز دهم این 

افتخار را همچنان حفظ کرد. 
فیلــم ســر و شــکل داری کــه هم 
داســتان دارد بــا تمــام جزئیاتش و 
هم شــخصیت های دوســت داشتنی. 
فیلمبــرداری و تدویــن هم راســتا با 
محتوای فیلم ما را قدم قدم به موضوع 
نزدیک می کند. انتظــار در جای جای 
فیلم جاری اســت. فیلم ریتمش کند 
است اما خسته کننده نیست. مخاطب 
با بــازی زیبای مریــال زارعی در نقش 

الفت قدم قدم پیش می رود تا به فرجام 
برســد. الفت بی تردیــد ماندگارترین 
مادر ســینمای ایران می شــود. همان 
ماندگاری ای که حــاج کاظم پیدا کرد 
و بعد از سالیان ســال هنوز در زندگی 
مان جاری است و به بهانه های سیاسی 
و اجتماعی پایــش را به موضــوع باز 
می کنیم. حاال الفت آمده است تا مادر 
ســرزمین مان باشــد و ماندگار شود. 
شخصیت باید هم خوب نوشته شود و 
هم خوب بازی شــود تا ماندگار شود. و 
ترکیب خانم نرگس آبیار و مریال زارعی 
توانست سینمای ایران را امیدی دوباره 
ببخشــد در روزگاری که جز ناامیدی 

چیزی از سینما نسیبمان نمی شود.
در تحسین شیار 143 همین یک جمله 
حاتمی کیا بس که فیلم چمرانش را به 
شــیار 143 و خانم آبیار و بازی خوب 

مریال زارعی تقدیم کرد.  

  نقــد دو  
نرگس آبیــار در دومیــن تجربه بلند 
سینمایی خود باز هم از متون داستانی 

خود استفاده کرده است. 
فیلم تحسین شده شــیار 143 درباره 
خوابی اســت که یک سرباز تفحص گر 
می بیند و شــهیدی مفقود االثر جای 
مدفون شدن خود را چندین بار یادآوری 
می کند. روایت آبیار اما ماجرای انتظار 
مادر ایــن شــهید را از دوران کودکی 
تا ســالها پس از شــهادت  به تصویر 

می کشد.
لوکیشــن و بازی مریال زارعی بهترین 
مشخصه های فیلم آبیار هستند گرچه 
ســاختار مصاحبه محور فیلم و روایت 
مونوتــن و خطــی فیلم که بــا وجود 
راویان مختلف امــا مفصل و کم اذیت 
اســت در تمپور ریتم فیلم خلل وارد 
کرده است اما همذات پنداری مخاطب 
به سکانســهایی که مریــال زارعی در 
نقش می درخشــد فیلم را به موفقیت 
در اکران و مقبولیــت عمومی نزدیک 

کرده است.
نعلیق کم جان، دانســتن پایان قصه، 
بی فراز و فرودی و اوج نداشــتن شیار 
143 به لحاظ تکنیک و ساختار ضعف 
فیلم است اما محتوا و مضمون همچنان 

از درخشش این فیلم نمی کاهد. 

شیار 143
  كارگردان:  نرگس آبیار

  تهیه كننده:   ابــوذر پورمحمدی و 

محمدحسین قاسمی

  خالصه داستان: 
الفــت دو بچــه دارد بــه نام های 
فــردوس و یونــس. بعــد از فوت 
همســرش خودش آن ها به تنهایی 
بزرگ  کرده اســت. یونس به جنگ 
مــی رود و در ســال 61 مفقــود 
می شود. داستان روایت انتظار است. 
بازگشــت  برای  مــادری  انتظــار 
فرزندش. هر کســی کــه از جنگ 
برمی گردد یا مسئولی را که می بیند 
و یا اســیری کــه آزاد می شــود از 
او پرس و جوی فرزنــد را می کند 
تا اثری از او بیابــد. باالخره یکی از 
اســرا خبر می دهد که با یونس هم 
بند بوده و الفت خوشحال و فرخنده 
شروع به تدارک دیدن یک مهمانی 
می شــود. اما باز می فهمد اســم را 
اشــتباه فهمیده انــد و او فرزندش 

نیست. انتظار ادامه دارد. 
تــا اینکه الفــت خــواب یونس را 
می بیند که بــه او می گویــد باید 
صبر کنی و آنقدر بی قراری نکنی. 
همزمــان یونس به خــواب یکی از 
ســربازان تفحص می رود و آدرس 

محل شهادتش را به او می دهد. 
شیار 143. با بازگشت استخوان های 
مطهر شــهید و بازگشــت الفت به 
زندگی شادمانه اش فیلم تمام می شود.

 فیلم شناخت



28

سال بیستم | شماره 453 | ا سفندماه 1392

جر
م ف

دو
ی و 

 س
اره

نو
ش

ی ج
ها

لم 
 فی

قد
ه:  ن

ند
رو

پ

  نقــدیک  
فضــای فیلم های جشــنواره ای و حال 
و هوای هنرمندان ما بســیار زیبا نقد 
شده است. البته طبق معمول تکه های 
عطاران فضا را برای مخاطب شــیرین 
می کند و با آن می خندد. اما تلخی در 
زیر آن جاری است که هنرمندان خوب 
آن را حس می کنند. تذکری است به جا 
که عطاران آن را خوب به تصویر کشیده 

است. 
فضای روشــنفکری حاکم بر ســینما 
و آدم هایــی تازه به دوران رســیده ای 
که فقط توهم شــهرت را دارند و برای 
رســیدن به آرزوهایشان حتی حاظرند 
خفت و خاری را تحمل کنند. عطاران 

با اینکه فیلمی تبلیغی برای جشنواره 
کن ســاخته اما فیلمش به کار ما هم 
می آید. فیلمی که حرف هــای زیادی 

برای شنیدن دارد.
تیتراژ ایده پردازانه و خالقانه رد کارپت 
از بهترین تیتراژهای امســال جشنواره 
بود که جــای تحســین دارد. عطاران 
قدر خــودش را نمی دانــد. او می توان 
هنرمندی توانا باشد به جای ... . بگذریم. 
رد کارپــت فیلم دغدغه مندی اســت 
که از درون، فضــای فیلم و هنرمندان 
جشــنواره ای را نقد می کند و هشــدار 
می دهد که برای دیگران بودن به جای 
برای خود و وطن بودن جز خار شــدن 

چیزی به همراه ندارد 

  نقــد دو  
رضا عطــاران در دومیــن فیلم بلند 
ســینمایی خود با بهره گیری از یک 
پیرنــگ کمرنگ دســت به ســاخت 
فیلمی مضمون گرا و بی قصه زده است  
که اگر جاذبه توریســتی کن و بازی 
خودش را از آن حــذف کنیم چیزی 

باقی نمی ماند.
طرح و ایده کاًل قابلیت فیلم سینمایی 
شــدن را نــدارد و ظرفیتــی در حد 
یک فیلم کوتــاه را در دل خود دارد. 
موتیف هــای تکــراری آثــار عطاران 
مثل سرویس بهداشــتی، دروغگویی 
و بالهت از جملــه عناصر اصلی فیلم 

هستند.
غرب شــیفتگی و مذمت کــردن آن 
و البته عشق ســینما بودن و بالهت 
نهفته در آن نیز از جمله محاسن فیلم 
عطاران است که با پرداخت مضمونی 
به این رو آیتم فیلم را از خطر سقوط 
نجات داده است فیلم رد کارپت قطعا 
با هزینه باال و پروداکشن سختی روبرو 
بوده است. سر خوشی فیلم ساختن در 
حاشــیه کن و همراهی با این رویداد 
سینمایی مهم دنیا ویترینی است که 
خود فلیمساز نیز سرگرم آن شده و در 
مســئولیت اصلی فیلم که قصه گویی 

است بازمانده است 

ردكارپت
  كارگردان:  رضا عطاران

  تهیه كننده:  احمد احمدی

  خالصه داستان: 
یک بازیگر معمولی سینما که اغلب 
کارهایش سیاهی لشگری در سینما 
بوده اســت برای دیدن اسپیلبرگ 
به جشــنواره کن می رود. در آنجا به 
دنبال دیدن بازیگر و کارگردان های 
معــروف آواره می شــود. بــا ایرانی 
مقیمی آشنا می شود که او را کمک 
می کند اما او هم نامردی می کند و 
پول هــای او را مــی دزدد. حاال این 
بازیگر بی پول مجبور می شود با دف 
زدن و گدایــی زندگی در غربتش را 
بگذراند و افسرده و ناراحت و ناکام در 

آرزوی برگشتن به ایران بماند.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
خشــونت علیه زنان کم کــم دارد در 
سینما و آثار سینمایی به امری مستمر 
تبدیل می شود. و فصل فراموشی فریبا 
دیگر اوج داســتان اســت و خشونتی 
به نمایش در می آید که در ســینمای 
ایران کم ســابقه بوده است. اما مشکل 
دوباره همان داستان است. داستان تنها 
یک خط حجــم دارد و این یعنی یک 
فیلم 100 ثانیه ای نــه 5400 ثانیه ای. 
به همیــن خاطر اســت کــه اتفاقات 
درون داســتان منطق ندارد. همچنین 
شخصیتی نوشته نشــده است تا بازی 
شود. همه تیپ هستند و حتی کمتر از 
تیپ. وقتی داستانی وجود نداشته باشد. 

گره ای نباشد، شــخصیت ها هم غایب 
باشــند حوصله مخاطب ســر می رود. 
پایان باز هم دردســر جدیدی اســت 
که نویســنده ها وقتی نمی دانند چطور 
داستان را تمام کنند رهایش می کنند 
و اســمش را پایان باز می گذارند. فصل 
فراموشی فریبا تا فیلم شدن حتی برای 
تشویق در جشــنواره های خارجی راه 
زیادی را باید طی کنــد. عباس رافعی 
احســاس کرده برای مــورد توجه قرار 
گرفتن باید ژانر و نوع نگاه ســینمایی 
اش به موضوعــات را عــوض کند در 
حالی که باید سینمایش را رشد دهد و 
روع اعتقاداتش بایستد وگرنه راه رفتن 

خودش را هم فراموش می کند. 

  نقــد دو  
عبــاس رافعی زندگی زنی بــدکار را به 
تصویر می کشــد که در اثر عشــق مرد 
جوانــی و ازدواجش با او توبــه کرده و 

زندگی سالمی را برای خود بر می گزیند.
مرد او به زن شــک دارد و او را در خانه 
زندانــی می کند. فریبــا در فیلم رافعی 
گرچه خطا کار نیســت و برای زیستنی 
شــرافتمندانه تالش می کنــد اما تمام 
واقعیت این نوع زندگی ها نیست. تالش 
فلیمساز برای به تصویر کشیدن شوهر 
زن، مرتضی، به عنوان مردی بی منطق، 
خشن و وحشی منطقی به دنبال ندارد. 
او مرتضی را نه آدم که یک تکه ســنگ 
نشان می دهد که فقط بر یافته های ذهنی 
خود داللت دارد. پس چگونه عاشق شده 
است؟ فیلم در ساختار، قصه گویی، ریتم 
و فضاســازی کامالً موفق است. داستان 
دیدنی و شنیدنی فریبا و تالش او بیننده 
را خواهان اوج پرواز و کمال می کند، در 
حالیکه با فرود آمدن مشــکالت بیشتر 
و اتفاقاً به تصویر کشــیدن مشــکالت 
هم پاالکی های قبلی فریبا باید او به این 
کمال می رسید. اما فریبا زندگی و سعادت 
را بخشید و رفت. سیاه نمایی ازچهره مرد 
ایرانی مشکل اساسی متن فصل فراموشی 
فریبا اســت در حالیکه رافعی مشکالت 
اجتماعی را به خوبی بیان کرده است  

فصل فراموشی فریبا
  كارگردان:  عباس رافعی

  تهیه كننده:  عباس رافعی

  خالصه داستان: 
مرتضــی راننــده وانت اســت و 
بســیار به زنش بد بین اســت و 
این بدبینی به خاطر ســابقه فریبا 
قبل از عروسی اســت. انگار فریبا 
قبل از عروســی بدکاره بوده و اما 
حاال دیگر توبه کــرده اما مرتضی 

همچنان به او بد بین است. 
از یــک دعوای حســابی  بعــد 
می رود  بیــرون  خانه  از  مرتضی 
و بــر اثر تصــادف قطــع نخاع 
می شــود. فریبا بــرای پرداخت 
وانت  با  بیمارســتان  هزینه های 
مرتضی شــروع به مسافرکشی و 
باربری می کند. اما باز مرتضی به 

او بد بین است. 
باالخــره هزینه بیمارســتان جور 
می شود اما خانواده مرتضی او را به 
خانه خود برده اند و فریبا را از خانه 
شــان که به دنبــال مرتضی رفته 
است بیرون می کنند. باز هم فیلم 

ناگهان تمام می شود!

 فیلم شناخت
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  نقــدیک  
قبل از شروع فیلم فریدون جیرانی تذکر 
داد که فیلمی که قرار است ببینید طنز 
است و مفرح. اما هر چه صبر کردیم و 
تماشا خبری از طنز نبود. نه خنده ای و 
نه حتی لبخندی. یک فیلمفارسی دم 
دســتی. حتی فیلمفارسی قوی ای هم 
نبود. کاماًل دم دستی و تکراری. حرفی 
برای گفتــن ندارد و هیــچ ایدة پخته 
شده ای و شــخصیت و حرف جدیدی 
ندارد. انگار جرانی فقــط قصد حضور 
در این جشن ساالنه سینمای ایران را 
داشته که انصافا امسال جشنی بی نظیر 
بود! جیرانی هم آمده بود تا ثابت کند 

که دلبســتگی ما به بزرگان سینما از 
توهمی بزرگ نشأت گرفته شده بود و 
حاال وقت بیدار شــدن است. همه مان 
مثل خواب زده هایی هســتیم که حاال 
دیگر بیدار شــده ایم لما خودمان را به 
خواب زده ام و نمی خواهیم باور کنیم 
استادی و بزرگی خیلی ها در حد همان 
خواب بوده است. کاش جیرانی همان 
فیلم های اجتماعی و بهتر از آن سریال 
هایش را بسازد و سابقه اش را در ذهن 
مخاطب خراب نکنــد. کاش اصال هر 
چند ســال یک بار با سوژه فیلم بسازد 
نه مدام و پشست سر هم آن هم بدون 

ایده  

  نقــد دو  
جیرانی، فیلمسازی است که دغدغه  های 
اجتماعــی دارد و در آخریــن اثر خود 
ژانرکمدی را به همراه ستاره های مطرح 
ســینمایی ایران تجربه کرده است. ایده 
نیم خطی فیلم کــه مــردی در خواب 
از مادرش می شــنود بایــد رضایت دل 
شکسته ای را به دســت آورد، ظرفیت و 
پتانسیل ســاخت یک کمدی موفق و 
داســتانگو را ندارد. جیرانی با وام گرفتن 
فضاهــا و لوکیشــن های طبقــه مرفه، 
برندهای معروف رســتوران های مجلل 
و ادا اطوارهــای ثروتمنــدان قصد دارد 
کم داشــت های در اماتیک فیلم خود را 
حل کند که موفق نیســت. کارگردان با 
دست گذاشتن روی نقاط ضعف اخالقی 
برخی زنان کلیه زنان را مشغول در هدف 
جذب و جلب شوهر معرفی می کند او در 
خواب زده ها، زنی را به تصویر می کشد که 
از دو مرد دلبری کرده، دریک شب با هر 
دوقرار مالقات می گذارد تکیه بیش از حد 
جیرانی بر مظاهر شاد و روابط نامشروع به 
هیچ وجه رویکرد نقادانه نداشته و اتفاقا 
خود تبلیغی اســت برای فروش فیلمی 
بی آغاز و انجام که نقطــه اتکاء آن بر زن 
پوش مردی اســت که در جنسیت خود 
دیگر توانایی عرضه هنــری ندارد و مدام 
بر نقش تازه بــه خودگرفته خویش در 

حضورهای پیاپی پای می فشارد  

خواب زده ها
  كارگردان:  فریدون جیرانی

  تهیه كننده:  رحمان سیفی آزاد

  خالصه داستان: 
یک شب همه یک خواب مشترک 
می بیننــد که مــادر کارخانه داری 
برای او 24 ســاعت وقت مشخص 
می کند تا از یک نفر که از او ناراحت 
است حاللیت بطلب وگرنه می میرد 
و به جهنــم مــی رود. آن یک نفر 
دختر خدمه قدیمی خانه اوست که 
مادرش بعد از اخراج از خانه صاحب 
کارخانه ســکته کرده و فوت شده 

است. 
در داســتانی موازی کارخانه دار با 
زن میانســالی رفت و آمد دارد که 
او هم با پســری رپر دوســت است 
و ســعی می کنند کارخانه دار را به 
عنوان اسپانسر و سرمایه گذار راضی 
به پرداخت هزینه کنسرت دبی پیر 

رپر کنند. 
دختــر خدمه حاال ســعی می کند 
کارخانه دار را تلکــه کند. رپر هم 
بعد از دیدن دختــر جوان به دنبال 

رسیدن به او است. 
زن میانســال به دنبال رسیدن به 
پول و پســر رپر و کارخانــه دار به 
دنبال زنده مانــدن. در انتها رپر و 
زن میانســال با حالت دعوا گونه با 
هم می روند و دختر خدمه قید پول 
و ثروت را می زند و رضایت می هد. 
کارخانه دار هم عاشق دختر خدمه 

شده و به دنبالش می رود.

 فیلم شناخت

جشنواره فجر
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  نقــدیک  
وقتــی فیلمی بــرای جشــنواره های 
خارجی ساخته شده باشــد از همان 
ابتدا فریاد می زنــد و جدایی خودش 
از مــردم و مخاطب ایرانــی را به رخ 
می کشد. شایســته برای اینکه تیپی 
مردانه داشته باشــد موهایش را از ته 
تراشــیده و کاله به سر دارد، حاال این 
کاله بعضی وقت ها روی سرش نیست 
و در واقــع بازیگر زن بی حجاب نقش 
بازی می کند. انگار بــه دوره قاجار و 
پهلوی برگشــته این و همه چیز آزاد 
اســت. خواننده زن در فیلــم آزادانه 
با  و کارگــردان  تک خوانی می کنــد 
وقاحت تمــام در صــورت جمهوری 
اســالمی پنجه می کشــد. اصال جای 
اینجا اســت کــه مدیریت  تعجــب 
جشــنواره چطور به ایــن فیلم اجازه 
نمایش داده در حالی که کارگردان به 
جای سانسور و حذف موارد اصالحی با 
بی احترامی تمام فقط صفحه را تاریک 
می کند و صدا همچنان پخش می شود. 
و این یعنی بی احترامی به سیســتم 
بی احترامی  یعنی  کشــور.  سینمایی 
به مخاطبی که درون ســینما است. 
بی حیایی شیفتگی را مقایسه کنید با 
پوران درخشنده،  فیلم هیس  شرافت 
موضوع تجاوز بستر اصلی داستانی هر 
دو است اما نوع نمایش و تصویرگری 
و نتیجه بســیار متفاوت. شــیفتگی، 
پریشان حالی کارگردان را بیش از هر 

چیز دیگری به نمایش درآورد  

  نقــد دو  
شــیفتگی،  دومین اثر بلند ســینمایی 
»علی زمانی عصمتی« اســت. ایده ی نو 
و داستان متفاوت »شیفتگی« به تنهایی 
پتانسیل های فراوانی برای ارائه یک درام 
تأثیرگذار در خود دارد و البته بازی سه 
هنرمند برجسته،  رویا تیموریان،  افسانه 
چهره آزاد و لیال زارع ظرفیت های فیلم 
را  تا حد قابل قبولی باال می برد. فیلمساز 
با ارائه یکی دو دیالوِگ نه صریح و شفاف، 
 بلکه ضمنی، تکلیف مخاطب را با شایسته 
مشخص می کند. شایسته ترنس  نیست، 
 بلکه زنی با تمام شرایط و تمایالت زنانه  
است که لباس مردانه پوشیده. کم کم در 
خالل روایت و در دیالوگ های شمسی 
و شایســته درمی یابیم که اتفاقاً  این زن 
مردپوش زمانی همسر هم داشته و آنچه 
که او را به این اجبار و مرد نمایی رسانده، 
تــرس از آزار و ایذاء مــردان، به خود و 
خواهرش بــوده اســت. گرچه عمده ی 
سکانس ها در تک لوکیشن فیلم - خانه 
قدیمــی- می گذرد اما عبــور گهگاهی 
حاجی شــا از کوچه و خیابان و منش او 
نشان از پذیرش جامعه از این شخصیت 
مردانه اوست. جامعه این عنصر متفاوت 
را به عنوان یک مــرد پذیرفته و در دل 
خود راه داده است. گرچه حاجی شا در 
قصه کسب مشخصی ندارد  و در اواسط 
فیلم درمی یابیم او نوازنده دف است، اما 
وجه مردانگی او،  حمایت و نان آورندگی 
الزم را با خود همراه کرده است آنچنانکه 
سرپرستی خواهر وخواهرزاده اش را به 

عهده دارد. دغدغــه ی کاراکتر محوری  
فیلم شــیفتگی، حمایت کردن است و 
این دغدغه به خوبــی در خالل روایت 
»زمانــی عصمتی« کاشــته و پرداخته 
شده است. تک قصه بودن ایرادی است 
که فیلم ندارد. فیلم مرد ستیز نیست و 
اداهای شبه روشنفکری فمنیستی ندارد. 
روایت فرعــی درام که همان داســتان 
زندگی غوغا و مشکالت اوست نه تنها،  
قصه ای جدا و پرداخت شده دارد،  بلکه 
در جهت خط قصــه ی اصلی و تکمیل 
کننده ی نیازهای کانســپت اولیه است. 
در ســکانس هایی که البتــه در اجرا با 
مشکالت فراوانی روبروست،  حاجی شا 
که به نوازندگی عالقمند اســت به خانه 
پیرمرد سازسازی می رود و در کالبد زنانه 
خود فرو رفتــه و وجهی متفاوت از خود 
را بروز می دهد. دکوپاژ و نوشتار متن در 
این سکانس ها با لکنت و اختالل فراوانی 
روبروست. فیلم آنچه هست را می گوید و 
نمی گوید. به گونــه ای که مخاطب باید 
خود تخیل کرده و موضوع را حدس بزند. 
حاجی شا که اینک شایسته است کاله از 
سر تراشیده برگرفته و سر بر بالین مرد 
نوازنده گذاشــته و بر طبل نیاز می دمد. 
اما ترس فیلمساز از ممیزی و سانسور او 
را از ساخت شاهکارترین بخش فیلمش 
بازمی دارد و نه تنها از نــوآوری و خلق 
فضایی مناســب ناتوان می سازد بلکه با 
استفاده از تروکاژی تصنعی و دم دستی 
به عنوان کاله و یا سیاه شدن کل تصویر 

فیلم را خدشته دار می سازد.  

 شیفتگی
  كارگردان:  علی زمانی عصمتی

  تهیه كننده:  علی زمانی عصمتی

  خالصه داستان: 
داستان زنی به نام شایسته است که 
بیش از سی سال اســت وجه زنانه 
خود را فراموش کرده و مردانه پوش 

شده است. 
شایســته بعد از فوت پدر و مادرش 
سرپرستی خواهر را به گردن گرفته 
و مردانه کار کرده تا او راحت زندگی 
کند. در این بین به دختر خواهرش 
که یک کودک ســندروم دانی است 
تجاوز شده است و او به دنبال متجاوز 

است. 
همچنین شایسته یکی از واحد های 
ختنــه اش را بــه دختــر جــوان 
موزیسینی به نام غوغا اجاره داده و 
به او کمک می کند تا مشکالتی که 
به خاطر خواننده بودن برایش پیش 
آمده را رفع کند که همین تعامل با 
غوغا خود او را نیز دچار دگردیسی 
می کند و به زنانگی اش بر می گردد.

 فیلم شناخت
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  نقــد
کیانوش عیاری مستقیم و با وقاحت 
تمام به مــردم توهین می کند. هم به 
خودشــان و هم به اجدادشان. ایران 
و ایرانیان را وحشــی و بدوی نشــان 
می دهد. و این نگاه بدوی و وحشیانه 
تا نسل های آینده هم همچنان ادامه 
دارد. خانه پــدری فیلمی بد اخالق و 

سیاه است. 
عیــاری هم مســیر هنر افســرده را 
پیموده و تلخی بــی پایانی را به کام 
مخاطب ریخته است. خشونت بیش 

از حــد علیه زنــان بار ها بــه تصویر 
کشیده می شــود. و برخورد و تماس 
بدنی فاز جدیــدی را شــروع کرده 
است. در سالیان ابتدای انقالب حتی 
نگاه کردن نامحرم در ســینما رعایت 
می شــد و کم کم حرمت ها کمرنگ 
و کمرنگ تر شــد تا امروز که در خانه 
پدی بدون هیــچ حیایی تماس بدنی 

نمایش داده می شود. 
با دلیل و بی دلیل ایــن تماس ها را 
می بینیــم. بــه بهانه دعــوا و کتک 
کاری، بــه بهانه ویزیــت و حتی به 

خانه پدری
  كارگردان:  كیانوش عیاری

  تهیه كننده:  كیانوش عیاری و علی سلطانی

  خالصه داستان: 
پــدری دختــرش را از تــرس بی 
آبرویــی به کمــک بــرادر دختر 
می کشــد و در زیرزمین خانه دفن 
می کند. وجود جنــازه و قبر او در 
خانه برکــت را از خانه می برد و تا 
سه نسل آینده که در خانه زندگی 
می کنند تمــام افــراد درگیر این 

اتفاق هستند. 
مادر با فهمیــدن موضوع و جریان 
ســکته می کند و روی قبر دختر 
می میرد. پدر دچار سرطان حنجره 
شــده و تارهای صوتــی اش را از 
دســت می دهد و در انتها ســکته 

می کند و می میرد. 
همه درگیــر اتفاقی هســتند که 
زده اند.  رقم  گذشــته  نســل های 
درختر های خانه در تمام نسل های 
آینــده آن خانــواده مظلومنــد و 
رفتار مــردان خانه با آن ها در تمام 
نسل های آینده نیز همچنان خشن 
اســت و زن در خانواده در هر سه 
نســل، بی ارزش اســت. در انتها 
قرار اســت خانه را خراب کنند و 
خانه ای جدید بسازند برای همین 
ســعی می کنند جنــازه را از خانه 
خارج کنند که همیــن کار باعث 
برادر دختر می شود.  مغزی  سکته 
و این نفریــن ابدی دامن گیر تمام 

ظالمین می شود.

 فیلم شناخت

بهانه کمک کردن برای بلند شــدن 
و نشستن. عیاری به همه ما توهین 
کرده است اما هنوز پز حامی به خود 

گرفته است. 
فیلم ساختاری و فرمی خوب دارد 
و همین فرم زیبا و درست، تلخی را 
آنچنان به کام مخاطب می نشاند که 
بر خود و اجدادش لعنت بفرســتد 
که چه ظلم هایی کــه به زن نکرده 

اند. 
عیاری ایران کهــن را با عرب بدوی 
اشتباه گرفته اســت و داستانی غیر 
ایرانی را بــه ایرانیان نســبت داده 

است. 
بی شــک اگر این فیلــم در خارج از 
ایران ســاخته شــده بود همه با هم 
به ضد ایرانی و اســالمی بودن فیلم 
رای می دانیــم امــا االن عیاری فیلم 
را ســاخته آن هم درون ایران، حاال 

تکلیف چیست چه باید گفت؟ 
پز روشــنفکری به خــود بگیریم و 
بگوییم آزادی بیان است و حتی حق 
ناســزا گفتن و افترا بستن هم دارند 
و یا بایــد فریاد زد بر ســر گزافه ها و 

تهمت ها؟  

جشنواره فجر
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روح الل حجــازی نشــان داده که 
خانواده های  دارد  تمایــل  خیلــی 
ســنتی که به ســمت مدرن شدن 
پیش می روند را مورد بررســی قرار 
دهــد اما مشــکل اینجا اســت که 
او هنوز خــودش تصمیــم نگرفته 
اســت که باالخره حرف حســابش 

چیســت و چه می خواهــد بگوید. 
هم  متعــدد  پراکنی هــای  تیکــه 
خانــواده ســنتی-مذهبی را هدف 
قرار داده هــم آن هایی کــه را که 
به ســمت زندگــی مــدرن پیش 
می روند. اما نکته جالب اینجاســت 
که افراد مــدرن اشــکالی ندارند و 
همیشــه منطقی به موضــوع نگاه 
می کنند و آرام ترین و با ثبات ترین 

زندگی مشترک آقای محمودی و بانو

  كارگردان:  روح اهلل حجازی

  تهیه كننده:  مهدی داوری

  خالصه داستان: 
آقای محمودی به همراه همســر و 
دختر 14 ساله اش در منزل قدیمی 
مادر همســرش زندگــی می کنند 
که خواهر زاده به همراه همسرش 
برای مهمانی به منزلشان می آیند و 
قرار است در ضمن خانه را برای باز 

سازی بررسی کنند.
با ورود مهمان ها زندگی این خانواده 
دچار گیر و داد هایی می شــود. در 
مسیر داستان معلوم می شود خواهر 
زاده و کســی که به نام همسر وی 
وارد منزل آقای محمودی شده اند 
عقد رسمی نخوانده اند و عقد موقت 
شده اند آن هم بدون اطالع دیگران. 
داستان شروع  اینجا چالش های  از 
می شــود و ســواالت ضربدری در 
قالب دیالوگ هــای دو و چند نفره 
بین کاراکتر ها رد بدل می شــود تا 
در این بین فضای سنتی، مذهبی، 
برژوایی و مدرن با هم مقایسه شوند 
و در انتها مخاطب تصمیم بگیرد که 

کدام مسیر بهتر است. 
و البته نتیجه ای داســتان ما را به 
آن ســمت هدایت می کند برتری 
و بهتر بودن زندگی مدرن اســت 
و تخریب اندیشــه برژوایی البته به 

معنی واقعی آن.

 فیلم شناخت

تیم  داســتان های  شــخصیت های 
دونفره علی طالب آبــادی و روح الل 
حجــازی هســتند. آن هاینــد که 
مسیر را نشــان می دهند و در انتها 
بدون هیچ تغییری از داستان خارج 
می شــوند و افراد سنتی و مذهبی و 

بورژوا بالتکلیف و پشیمان می ماند.
حجازی اینگونــه روایت می کند که 
خانواده های ســنتی در رودروایستی 
انتخاب گذشــته خود گیر کرده اند 
و منتظــر فرصتــی هســتند تا از 
ایــن پایبندی ها رها شــوند. اما این 
پشــیمانی فایده ای نــدارد. چرا که 
آن هایی هم که پا به فرار می گذارند 
از آن طرف بام می افتند به طوری که 
حتی افراد مــدرن هم به آن ها تذکر 
تند روی می دهنــد و این ها همه به 
خاطر فشــار دوران قبل اســت. این 
سنت لعنتی کاری کرده است که چه 
در آن دوران بمانی و چه بخواهی به 
سمت مدرن شــدن پیش بروی هر 
دو تو را به پرتگاه می رســاند و تنها 
راه مدرن بودن و مدرن ماندن است 
نه مدرن شــدن. ســنتی ها باید در 

بدبختی بی پایانشان بمانند  
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اصل داســتان و پایه تمــام اتفاقات 
و تعلیق اصلی اشــتباه اســت. تمام 
ســرباز ها تحت بیمه درمانی و بیمه 
تکمیلی هســتند. امیــر ثقفی حتی 
حاظر نشده اســت چند قدم بردارد 
و تحقیق دم دســتی بکنــد. طبق 
واقعی  داستان  خودش،  صحبت های 
اســت. اما نمی گوید چقدرش واقعی 
است. بله داستان حقیقت دارد اما تا 
آنجا که سربازی در استادیوم نارنجک 
می خورد، و باقی ماجرا که برای پول 
عمل دست به هر کاری می زند توهم 

کارگردان است.
همه چیز برای فــروش، حتی روابط 
علی و معلولی را هــم رعایت نکرده 
اســت. ملغمه ای از اتفاقات بی ربط 
است که کنار هم قرار گرفته است تا 
حس یاس و ناامیــدی را به مخاطب 
حقنه کنــد و افســردگی خــود و 
سازندگانش را در جان مخاطب فرو 
کنــد. فیلمی افســرده از کارگردانی 
افسرده. اما ثقفی جرات ساخت فیلم 
ابزورد را هم نــدارد. فیلم ابزورد باید 
تمــام ارکانش ابزورد باشــد نه فقط 
بخشی از آن. نمی شــود تصاویر شاد 
و جــذاب در کنار محتــوای ابزورد. 
ابزورد ســاختن جرات می خواهد که 
ثقفی آن را ندارد. ســیاه نشان دادن 
جامعه و تبدیل شــدن بــه کارخانه 
ناامیدی ها انگار بخشی از آرمان شبه 

روشنفکران شده است 

  نقــد
چند ســالی اســت که همه دیگر باور 
مهرجویی  فیلم ســازی  عمــر  کرده اند 
تمام شده است. اشــباح روند رو به زوال 
مهرجویــی را پررنگ تــر کرده اســت. 
مهرجویی استاد، نه داســتان درست و 
درمانــی را آماده کرده اســت و نه حتی 
دیالوگ های یک دســتی را نوشته است 
که بتــوان آن را تحمل کــرد. بازی های 
اگزجره که دیگر افتضاحــی را رقم زده 
است که دیدن فیلم را سخت می کند مگر 
اینکه برای شادی و خنده به سالن برویم. 
وگرنه اصال تحمل کردن فیلم غیر ممکن 
است. از ابتدا انتهای داستان معلوم بود و 
هیچ گره و تعلیقی در کار نبود. به رسم 
امســال قبل از نمایش فیلم عوامل فیلم 
روی سن رفتند تا درباره فیلم توضیحاتی 
را بدهند. آقــای مهرجویی هم که طبق 
معمول غایت بود. نکته جالب درخواست 
عوامل به تحمل فیلم بود و اینکه حرمت 
پیشکسوتان باید حفظ شــود. اما آن ها 
انگار رســم جشــنواره های خارجی را 
نمی دانند که وقتی منتقدین از فیلمی 
خوششان نیاید سوت و کف وسط فیلم و 
هنگام نشست خبری کمترین اعتراض ها 
است. مهرجویی باید حواسش را بیشتر 
جمع کند، امســال منتقدین با اینکه او 
قبل از جشــنواره بــی احترامی هایی به 
آن ها کرده بود حرمتش را نگه داشتند اما 
سال های دیگر از این خبرها نخواهد بود. 
سهمیه و سابقه مهرجویی تمام و کمال به 

باد رفته است.  

همه چیز برای فروش
  كارگردان:   امیرحسین ثقفی

  تهیه كننده:   علی اكبر ثقفی

  خالصه داستان: 
سربازی در بین بازی فوتبال نارنجک 
به صورتش برخورد می کند و چشم 
و صورتش دچار آســیب شــدید 
می شود. او برای درمان نیاز به پول 
دارد. برادرش برای فراهم کردن پول 
به همراه یکی از دوستانش چک های 
ســوخته را خریداری می کنند و به 
دنبال نقد کردن آن با افراد مختلف 
برخورد می کنند و بی رحمانه چک 
را نقد می کنند. بعــد از یکی از این 
اتفاقات دوســت برادر سرباز ناپدید 
و بعداً جنازه اش پیدا می شــود. در 
پایان میزان پول ها بسیار کم است 
برای همین بــرادر قبول می کند به 
جای قاتل دوســتش، قتل را گردن 
بگیرد تا با پولی که از این کار گیرش 
را عمل  برادرش چشمانش  می آید 

کند.

اشباح
  كارگردان:  داریوش مهرجویی

  تهیه كننده:   داریوش مهرجویی و 

جهانگیر كوثری

  خالصه داستان: 
تیمسار بازنشسته ای به همراه همسر 
و پســرش و دختر جوانی به عنوان 
سرایدار و خدمه در خانه ای زندگی 
می کنند. تیمسار بعد از بازنشستگی 
به سمت شــرب خمر رفته و دائماً 
مست است. در شــبی که همسر و 
بچه اش در خانه نیســتند به خانه 
خدمه رفته بــا او نزدیکی می کند و 
نتیجه اش دختری حرام زاده است. 
بعد از لو رفتن ماجرا، همسر تیمسار 
خدمه را اخراج می کند و بعد از فوت 
خدمه بچه اش را به خانه می آورد تا 
جای مادر را بگیرد. پسر خانه که به 
خارج فرستاده شــده است به ایران 
برگشته و عاشق رزا، دختر خدمه، 
می شود. با عیان شدن داستان تولد 

رزا همه چیز خراب می شود.

 فیلم شناخت فیلم شناخت
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  نقــد
داستان از وسط ماجرا شروع می شود. 
فــالش بکی به گذشــته نــدارد که 
جریــان از چه قرار بــوده. فقط چند 
دیالوگ می خواهند ذهن مخاطب را 
هدایت کند که آن هم ناتوان و الکن 
است. داستان نه شروع می شود و نه 

تمام می شود. 
انگار فقط قرار است زمان استاندارد 
فیلم تمام شود تا روایت بی پایان رها 
 شود. داســتان اصال شکل نمی گیرد 
که تمــام شــود. یک بــرش از یک 
زندگی اغراق شــده. نه شروعی و نه 
پایانی. نه شخصیت درست و درمانی 
و نه فــرم جذابی. شــخصیت ها در 
داســتان رها شــده اند و از تصادف 
آن ها بــا یکدیگر قرار اســت روایت 

پیش برود. 
رحمانــی انــگار فرامــوش کــرده 
فیلمنامه اش را کامل کند و بعد شروع 
به فیلمبــرداری کنــد. فیلمبرداری 
شروع شده اســت و به اندزه یم فیلم 
ســینمایی ادامه پیدا کرده است؛ نه 
داستانی و نه شــخصیتی و نه هیچ 
چیز دیگــری. و اما نقــد بماند برای 

وقتی که فیلم تمام شد

  نقــد
انگار رپر ها برای ســینماگران خیلی 
جذاب شده اند و یکی از دغدغه های 
هنرمندان زندگــی این زیر زمینی ها 
شده اســت. و البته هر موضوع تازه 
و کم کار شده ای بسیار جذاب است 
اما فقط یک ســوژه خوب داشتن که 

کافی نیست. 
مردن به وقــت شــهریور تنها یک 
داستان 20 دقیقه است که 90 دقیقه 
طول می کشــد و برای پرکردن زمان 
فیلم شــخصیت های الکی و اتفاقات 
الکی تر رخ می دهد تا داســتان پیش 
بــرود که نمــی رود و ســوژه خراب 

می شود.
انگار امســال ســال خراب شــدن 
سوژه ها است. داســتان جای داشت 
قوی تر نگاشته شود و داستانک های 
داســتان  موضوع  بــا  مرتبط  فرعی 
برایش طراحی شــود تا بتوان انتظار 
فیلمــی اجتماعی را از آن داشــت. 
حتی بازیگر های معروف ســینما هم 
نتوانســتند به فیلم شــدن مردن به 
وقت شهریور کمکی کنند و فیلمنامه 

همچنان خودنمایی می کند.   

برف
  كارگردان: مهدی رحمانی

  تهیه كننده:  مهدی رحمانی

  خالصه داستان: 
داستان: پســر کوچک خانواده سرباز 
اســت و مرخصی تشــویقی گرفته 
و به منزل آمده اســت. پســر بزرگ 
ورشکست شده است و به خاطر عقب 
افتادن قسط های وام بانکی اش خانه به 
مالکیت بانک درآمده و پدرش هم به 
خاطر چک های بیمحلی که پسرش 
کشــیده است بازداشت شــده است. 
تک دختر خانواده بــه خاطر کمبود 
درآمد شوهرش چند وقتی است از او 
طالق گرفته امروز منتظر خواستگاری 
همسایه قدیمی شان است که حاال در 
آلمان زندگی می کند. مادر مســئول 
یک خیریه است بیشتر وقتش را برای 
مدیریت آنجا می گذارد. مادر بزرگ از 
همدان به ســفارش پدر به آنجا آمده 
تا در نبود او مدیریت خواســتگاری با 
او باشد. دوسِت دختر هم برای کمک 
به خانــه آن ها آمده که انــگار قبل از 
سربازی رفتن پسر کوچک قرارهایی 
با هم داشــته اند و حــاال دیگر قراری 
برایش معنی نــدارد. پایان باز، خیلی 
باز! فیلم با بازگشــت فرزند کوچک 
بعد از خواستگاری ای که هیچی از آن 

نمی بینیم تمام می شود.

مردن به وقت شهریور
  كارگردان:  هاتف علیمردانی

  تهیه كننده:  هاتف علیمردانی

  خالصه داستان: 
داســتان خانواده 5 نفره ای است که 
زن طالق گرفته و رفته اســت. مرد 
با زن دیگری قصــد ازدواج دارد که 
دختر به شــدت ناراضی است، پسر 
کوچک راضی اســت و پسر بزرگ 
هــم کــه ام اس دارد و اصال حالش 
خوب نیســت که تــوان صحبت یا 
ری اکشن دیگری داشته باشد. پسر 
کوچک که پشــت کنکوری اســت 
عاشــق خوانندگی و نوازندگی است 
که با رپری آشــنا می شــود و قصد 
می کنند با هم موزیک ویدئویی توید 
کنند. رابطه پدر و پسر خوب نیست و 
مدام درگیر هستند. رپر قبال با خواهر 
او دوســت بوده. از این طریق با پسر 
را کامال می شناسد و برای تیغ زدن 
او برنامه ریزی کرده اســت. داستان 
موزیک مشترک برنامه ای برای تیغ 
زدن اوست که مجبورش می کند ار 
نامادری اش پــول قرض بگیرد. برای 
رسیدن به پول بیشــتر دختر را نیز 
تحت فشار قرار می دهد تا اینکه پسر 
می فهمد و در دفاع از خواهر خود با 
رپر درگیر می شود و رپر در حال فرار 

تصادف می کند و به کما می رود.

 فیلم شناخت فیلم شناخت
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  نقــد
موضوع و ســوژة بکر دیگری باز هم 
خراب شــد. هنوز داســتانی نوشته 
نشــده اســت که فیلم انــگار تمام 
می شــود و این را ما از زمان و تیتراژ 
پایانــی می فهمیــم که وقــت ترک 
سالن سینما اســت. کارگردان سعی 
دارد با یک سری اینسرت و جزئیات 
به داســتان اصلی برسد و هیچ وقت 

نمی رسد. 
شخصیت های نصفه و بی داستان در 
مقابل دوربین رها شــده اند تا تجربه 
دور همی را داشته باشــند. نه فیلم 
ســینمایی ساخته می شــود نه یک 
تله، نه یک ســینمای تجربی. فقط 
یک تجربه دور همی اســت که رقم 
می خورد و مخاطب مجبور به تحمل 

تماشای تجربه های دور همی. 
کارگردان هــای جوانی کــه از فیلم 
کوتــاه بــه ســمت فیلم داســتانی 
می آیند باید ابتدا تفاوت دو سبک را 
خوب فهم کنند و بعد تغییر ســبک 
و جزئیات  اینســرت  نماهای  دهند. 
تصویری بیش از حد داســتان را از 
ریل خــود خارج می کنــد و ذهن را 
به یاد فیلم های کوتــاه می اندازد. با 
دیگران بیش از اینکه فیلم داستانی 
بلند باشــد و بتوان اسمش را سینما 
گذاشت یک فیلم کوتاه کشیده شده  

و یک سوژه خراب شده است  

  نقــد
بــه قــول زندگــی مشــترک آقای 
محمودی و بانــو انــگار کولی ها به 
ســینمای ایران حملــه کرده اند. در 
خیلی از فیلم ها زنان هرزه ای هستند 
که کارشــان کولی گری اســت. دربه 
دری از ین آغوش به آغوشــی دیگر 
است. این یعنی توهین به زنان پاک 
ســرزمین ما. این می شود تبعیض و 
نژاد پرســتی.  ای کاش صــدای زنان 
هم بلند می شــد و از حریمشان دفاع 

می کردند. زنان پاک سرزمین پاک.
نمی دانــم ایــن ســوژه های نصفه 
نیمه توهیــن آمیز از کجــا به ذهن 
مثال هنرمندان ما خطــور می کند و 
چطور به خودشــان اجازه ساختش 
را می دهنــد؟ حتی اگــر یک لحظه 
به موضوعی که به ذهنشــان رسیده 
فکــر کننــد می فهمند که ســاخت 
چنین فیلمی هم توهیم به زنان این 
سرزمین است و هم به خودشان و هم 
به ما. آقای کارگردان لطفا کمی فکر 

کنید  

با دیگران
  كارگردان:   ناصر ضمیری

  تهیه كننده:   امیر سمواتی

  خالصه داستان: 
آرزو و امیر حســین زن و شوهر 
جوانــی هســتند که بچــه دار 
تصمیم  همین  برای  نمی شــوند 
بتوانند  اینکــه  بــرای  می گیرند 
از خون خود داشــته  فرزنــدی 
باشــند به دنبال رحــم اجاره ای 
بگردند که به یکی از دوســتان و 

همکاران آرزو می رسند. 
از  و  دارد  فرزنــد  دو  طاهــره 
شوهرش که پســر عمویش هم 
هســت جدا شــده و با عمو)پدر 
شــوهر ســابقش( و دو فرزندش 
ســابق  می کند. شــوهر  زندگی 
طاهره بــرای مرخصــی به خانه 
برمی گــردد امــا طاهــره اجازه 

نمی دهد او ماجرا را بفهمد. 
داســتان در مشــهد می گذرد و 
شــوهر ســابق طاهره در زندان 
نیشابور زندانی است و بعد از دو 
روز به زندان بر می گردد. همین. 

فیلم تمام نمی شود!

پایان خدمت
  كارگردان:  حمید زرگرنژاد

  تهیه كننده:   علیرضاجاللی

  خالصه داستان: 
دختر و پسری را در مسیر زاهدان 
به شیراز دستگیر می کنند و پسر 
بازداشتگاه  به  فرار می کند. دختر 
برده می شود. ســربازی اعترافات 
او را یادداشــت می کند در همین 
بین عاشــقش می شــود و نقشه 
فرار او را طراحــی می کند. دختر 
با شخص دیگری در اصفهان قرار 
گذاشــته و در سر فرصت سرباز را 
می پیچاند و به اصفهــان می رود 
اما آنجا خبری نیست برای همین 
دوباره با سرباز تماس می گیرد و با 
هم راهی تهران می شوند و از آنجا 
هم از ترس پدر دختر به ســمت 
باکو، روستای سرباز، فرار می کنند. 
قبل از روستا دعوایشان می شود و 
سرباز تنها به خانه می رود. مافوق 
ســرباز که در پی او بوده ماجرا را 
به پدر گفته. پدر، سرباز را در پی 
دختر می فرستند تا به خانواده اش 
تحویلــش دهند. امــا دختر رفته 

است.
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  نقــد
دغدغه داشتن همیشه خوب است اما 
مگر دغدغه تنها راه بیانش تصویر و فیلم 
سینمایی اســت. ابزار باید در خدمت 
دغدغه و محتوا باشــد. وقتی حرفی را 
برای گفتن انتخاب می کنی که بزرگ 
اســت باید فرمی را برایش محیا سازی 
که توان بیان داشته باشد وگرنه با فرم 
فیلم های این روزهای ســینمای ایران 
فقط می تــوان فیلم های دم دســتی و 
پیش پا افتادة دختر پســری ســاخت 
و فیلم با ایده های بــزرگ را فقط یک 
رویا می شود. موسیقی باید در راستای 
رساندن فهم بهتر فیلم باشد و اگر حجم 
موســیقی و انرژی که به مخاطب القا 
می کند بیشــتر یا کمتر از بار تصویری 
فیلم باشد کار خراب می شود. موسیقی 
حماســی فیلم به زور سعی می کند تا 
هیجان فیلم را باال ببرد و این کار آنقدر 
ادامه دارد که بیشــتر به وصلۀ نچسبی 
شبیه می شــود که فقط بر دوش فیلم 
بار اضافی تحمیل می کند. نمی شــود 
توقع داشت موســیقی بار کل فیلم را 
به دوش بگیرد و فیلم را از ســقوط به 
ورطه محتوای بدون فــرم نجات دهد. 
البته وقتی نگاه کارگردان اینگونه باشد 
که فیلم های ســوژه محور و محتوایی 
همیشه خوب نمی شوند دیگر توقعی 
از فیلم نباید داشــت. باید به کارگردان 
یادآور شویم که وقتی می دانی که فیلم 
سازی بلد نیستی لطفا دوربین را زمین 

بگذار و دنبال کار دیگری باش 

  نقــد
هیچ مخاطبی تضمین نکرده اســت 
که حوصله ســر رفتــه اش را کنترل 
کند و داســتان بدون جذابیت را تا 
انتها دنبال کند تا باالخره دقایق آخر 
گره باز شــود و مطالب سانسور شده 

بیان شود. 
فردا فیلمی گنگ اســت کــه بیانی 
الکن دارد. فیلمی کامال شخصی که 
به نظر نباید برای مخاطب عام پخش 
شــود و جایش احتمــاال صندوقچه 

شخصی کارگردان خواهد بود. 
کارگردان و نویســنده تعلیــق را با 
سانسور اطالعات اشتباه گرفته اند و 
به جای ایجاد تعلیق اطالعات را عقب 
جلو می دهند تا بتواند جذابیت ایجاد 
کند کــه همین باعث می شــود کار 
خراب شــود. فردا فیلمی پر اشتباه 

است. 
چه از نطر کارگردانــی و چه از نظر 
روایت و چــه از نظر فیلــم برداری 
و بازیگــری و ... . ورود بــه عرصــه 
فیلمســازی آنقدر جذاب اســت که 
شــاید خیلی از مقدمــات هم برای 
آن فرامــوش می شــود و نتیجه اش 

می شود فردا  

روزگاری عشق و خیانت
  كارگردان: داود بیدل

  تهیه كننده:  روح اهلل شمقدری

  خالصه داستان: 
ماجرا در سال 1356 اتفاق می افتد در 
دشت مغان. زمین های کشاورزان به زور 
از آن ها خریداری می شود و شهرک های 
خارجی نشین تشکیل می شود. برای راه 
اندازی یک پروژه جدید مهندسی ایران 
که در آمریکا تحصیــل و کار می کرده 
اســت دعوت به همکاری می شــود. 
مهندس به همراه دختــرش به ایران 
باز می گردد. دختر با معلم روستا آشنا 
می شــود و کم کم از او و مردم روستا 
خوشــش می آید و به اتفاقات روستا 
حساس می شود. مهندس به علت پی 
بردن به پروژه اسرائیلی که قصد پیاده 
سازی پروژه فلسطین در دشت مغان 
را دارند بازداشت و زیر شکنجه کشته 
می شود. دخترش با معلم روستا ازدواج 
می کنند و فرار می کننــد. حاال بعد از 
سالیان ســال بعد از پیروزی انقالب، 
معلم استاد دانشگاه شده است. طبق 
نامه ای به ارمنستان مسافرت می کند 
تا داستان شهرک ســازی اسرائیل در 
آنجا را دنبال کند که توسط نیروهای 
اسرائیلی ترور می شــود اما جان سالم 
به در می برد و زنده می ماند و به ایران 

برگردانده می شود.

فردا
  كارگردان:  ایمان افشاریان، مهدی پاكدل

  تهیه كننده:   حسین صابری

  خالصه داستان: 
سه داســتان درباره مرگ به موازات 
روایت می شود. داســتان اول مادر و 
دختری را می بینیم که برای عکاسی 
به بیرون شهر می روند و پدر به دنبال 
آن ها می آید. در پایــان می بینیم که 
دختر مرده اســت و مادر در رویا با او 
صحبت می کرده است. داستان دوم دو 
دوست است که با هم شریک بودند و 
یکی دیگری را کشته بود و با او در رویا 
صحبت می کند. داستان سوم درباره 
پیر مردی اســت کــه در جنگل گم 
شده است و هیزم شکنی او را کمک 
می کند و بعد معلوم می شــود هیزم 

شکن قبال مرده بوده است.
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جشنواره فجر

  نقــد
قرار است فیلم آموزشی باشد )البته 
به گفتــه تهیه کننــده آن( یعنی با 
نشــان دادن روند و کار اشتباهی ما 
را در فکر فرو ببرد کــه  ای وای چه 
بد شد. کاش این کار ار نمی کرد. اما 
این ها همه توهم است. سیزده هنوز 
به فیلم تبدیل نشده است که بتوان 

درباره آن سخن گفت. 
ســیزده بیــش از هــر چیــزی به 
هزیان های شــبانه بیمــار تب داری 
می ماند که نه ســر دارد و نه ته. اهل 
ادا در آوردن و روشنفکر بازی نیستم 
تا برای اینکه بــه دبگران بفهمانم دو 
کتاب خوانده ام الکی بــه به چه چه 
کنم و بگوبم عجب شاهکار هنری ای. 
نه. سیزده یک فاجعۀ سینمایی است. 
و  هنــری  اداهــای  از  ملغمــه ای 
روشــنفکری که جــز آزار هیچ چیز 
دیگر بــرای مخاطب نــدارد. هومن 
ســیدی به جای اینکه بــه دنبال ادا 
در آوردن باشــد بایــد دنبــال اصل 
موضوع یعنــی کار هنری  با محتوا و 
بدرد بخور کردن باشد. البته می توان 
تصاویر و ارجاعات جنسی فیلم را هم 
برشمرد که کاماًل بُلد شده بود و روی 
آن ســخن گفت اما نقد بماند برای 
آثاری که ارزش نوشتن و نقد داشته 

باشند  

  نقــد
با اینکه المپ 100 یک فیلم سینمایی 
با تعاریف فیلم ســینمایی نیســت اما 
می توان به جرئت گفت یک تله خیلی 
خوب است که دغدغه اجتماعی اش را 
خوب بیان می کند و حرفش را می زند 
و نه خیال ســیاه بــازی دارد نه خیال 
پردازی. ورود بــه مرز توهم و واقعیت و 
اغتشاشات ذهنی یک معتاد به شیشه را 
واقعی به نمایش درآورده است و توانسته 
حریم تکراری فیلم های هم طیف و هم 
موضوع خود را بشــکند و حرف تازه ای 
بزند. دوران نســل کارگردان های جوان 
شروع شده است باید به نسلی که بزرگ 
شدة اندیشــه های تمدنی ایران جدید 
هســتند امیدوار بــود. کارگردان هایی 
کــه ایــران را دوســت دارنــد و برای 
اصالحش دست به روشنگری می زندد 
و نه کنکاش در سیاهی ها و پلیدی های 
جامعه. نمایش ســیاهی کار ســختی 
نیست. لکه سیاه روی پارچه سفید کامال 
واضح است و کافی است لکه را در نقطه 
طالیی تصویر داشته باشی تا سفیدی 
محو شود. اما المپ 100 مسیر دیگری 
را انتخــاب می کند که با نشــان دادن 
لکه، ســفیدی بیشــتر دیده شود. این 
هنر سینما اســت که آقاخانی خوب از 
پسش برآمده است. فیلم اجتماعی باید 
مخاطبش را رو به روشنی هدایت کند 
و مسیر امید بخشی به او را پیش بگیرد 
وگرنه هر کار نابلدی می تواند سیاهی را 

تصویر کند و همه را ناامید  

 سیزده
  كارگردان:   هومن سیدی

  تهیه كننده:   سعید سعدی  

  خالصه داستان: 
بمان پســر ســیزده ســاله زن و 
شوهری اســت که با هم اختالف 
دارند و مادر از خانــه قهر کرده و 
پدر به خاطــر کار زیادش معموال 
شب ها و ســاعات روز را در خانه 
حضور نــدارد. تنهایی بمــان را با 
از  گروه خوش گذرانی متشــکل 
2 پسر و یک دختر آشنا می کند. 
پالن ها و ســکانس های آشفته ای 
هم از ارتباط بمان بــا زن تنهای 
همسایه به تصویر کشیده می شود. 
داســتان بیشــتر در حال نمایش 
ارتباط بمان با این گــروه 3 نفره 
و گذران روزمرگی هایشان است، 
داســتان عالقه مند شدن پسر 14 
ســاله به دختر 30 ســاله گروه. 
داستان با نمایش این روابط ادامه 
دارد تــا اینکه در یــک درگیری 
دختر گروه خوشگذران، فردی را با 
چاقو می زند و فرد می میرد و پای 
همه گیر می افتد تــا اینکه دختر 
دستگیر می شــود و بعد از اعتراف 

بقیه آزاد می شوند.

المپ 100 
  كارگردان:   سعید آقاخانی

  تهیه كننده:    جواد نوروزبیگی

  خالصه داستان: 
محسن تنابنده در نقش یک معتاد است 
که دارای دو فرزند است. او شیشه مصرف 
می کند به همین خاطر دچار توهم های 
متعدد می شــود تا جایی کــه مرز بین 
واقعیت و رویا برایش قابل تشخیص نیست. 
همیــن اتفاقات باعث می شــود به زنش 
شــک کند و زن نیز در پی این توهمات 
در پی طالق است. تنابنده مانند بسیاری 
از معتــادان مدام در حال تــرک کردن و 
برگشتن به سمت اعتیاد است تا باالخره در 
تصمیمی عجیب با ماشین برادرش راهیه 
بیابان می شود آنقدر مسیر را ادامه می دهد 
تا بنزین ماشین تمام شــود و راهی برای 
بازگشت نداشته باشد. چرخ های ماشین را 
نیز پنچر می کند که زمین گیر شود. تمام 
این اتفاقات را هم مدام ضبط می کند و با 
زنش صحبت می کند تا باور کند که این 
بار واقعا ترک می کند. شب بیابان به شدت 
سرد است و همین سرما باعث بیهوشی او 
می شود. وقتی به هوش می آید می فهمد 
3 روز خواب بوده و ایــن یعنی مواد هم 
استفاده نکرده است و امیدوار می شود که 
توانسته بدون مواد هم زنده بماند و مواد از 
بدنش خارج شده است. و دوران جدیدش 

آغاز شده است.
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  نقــد
یک داســتان کوتاه کشــیده شده را 
باید تحمل کنی و ببینی آخرش چه 
می شود. معلوم اســت فیلم نامه در 
ذهن نویســنده ناقص متولد شده و 
زمان برای پرورشش نیافته. فیلمنامه 
نوزاد زودرسی است که جای فرزندی 
سالم جا زده می شود. نسل فرهادی 

همچنان ادامه دارند. 
تکرار سبک و فرم چه در مدل روایت، 
چه در نگاه به موضــوع. تماماً کپی 
اســت و تا وقتی جنس اصل، موجود 
اســت کپی ارزشــی ندارد. بازی ها 
خوب از آب درنیامــده و تکرار قدیم 
خودشان اســت اصال برای شخصیت 
جدیــد آداپته نشــده اند و همه قرار 
است همان شخصیت قدیمی خود را 

بازی کنند. 
همیــن اســت کــه اســترس ها و 
اضطراب ها خوب در نیامده است و به 
دل نمی نشیند. نسل کارگردان هایی 
که فرهــادی زده انــد مانند همین 
فیلم نوزادان زودرسی هستند که به 
تکامل نرسیده اند و نقص دارند. یک 
چیزشان کم اســت و آن ابتکار و نو 
آوریشان است. این نسل نمی تواند با 
این روال ادامه داشته باشد. فرهادی 
اگر فرهادی شــد به خاطر جسارت 
فیلمســازی و سبک ســازی اش در 
ســینمای ایران بود وگرنه تا دلتان 
بخواهد در ســینمای ایران کپی کار 

داریم. 

  نقــد
ده نمکــی نشــان داده در هــر اثرش، 
داشــته های جدیدی را ارائه می کند و 
خودش نیز درحال پیشــرفت است. نه 
اینکه کلیت معراجی ها از آثار قبلی اش 

بهتر باشد، نه. 
اما معراجی ها نشــان از دست آورد های 
جدید دارد که ده نمکــی در کارهایش 
دنبال می کند. اما مشکل از اینجا نشأت 
گرفته که یک سریال تبدیل به یک فیلم 
سینمایی شده است و همین باعث شده 
است داستان تکه تکه به نظر بیآید و سر 

شکلی تلویزیونی داشته باشد. 
اما صحنه های جنگی فیلم پیشرفت و 
تجربه ای جدید است که بسیار جذاب 
و دیدنی از آب درآمده است. ده نمکی 
در حال پیشرفت اســت و این از همه 
چیز مهم تر است. سینماگر غریزی حاال 

درحال هدایت و رشد این غریزه است. 
فقط کمی باید حواســش را جمع کند 
که عده ای منتظرند زمین خوردنش را 
تماشــا کنند. باید مراقب باشد. به قول 
این ابراهیــم حاتمی کیا این هواپیمای 
چهار موتــوره که با یک موتور شــروع 
به پرواز کرده بود حاال در حال روشــن 

کردن موتورهای دیگراش است  

ملبورن
  كارگردان: نیما جاویدی

  تهیه كننده:  جواد نوروزبیگی

  خالصه داستان: 
زن و مرد جوانی قصد سفر به ملبورن 
اســترالیا را دارند که پرستار کودک 
همسایه برای کاری به بیرون می رود و 
بچه را به آن ها می سپارد. همه چیز در 
آرامش پیش می رود تا کودک بیدار 
نشود که طبق اتفاقی متوجه می شوند 
کودک مرده اســت. تمام داســتان 
درگیری این زوج را نمایش می دهد 
که در حال حل کردن مشکل و پیدا 
کردن مقصر اند. ابتدا تصور می کنند 
که کودک از ابتدا مرده بوده و پرستار 
فرار کرده است که با بازگشت پرستار 
و پیگیر کودک شدنش این تصور از 
بین می رود همچنین در عکس هایی 
که در حیــن کار گرفته انــد معلوم 
می شــود که کودک حرکت کرده و 
این یعنی در ابتدا زنده بوده و در خانه 
آن ها مرده. در انتها معلوم می شود که 
یا به علت دمر خوابانــدن کودک یا 
پیش او سیگار کشیدن کودک مرده 
است. زوج تصمیم می گیرند کودک را 
به همسایه پیر دیگری بسپارند و به او 
بگویند خوابیده است و بعد خود فرار 

کنند.

معراجی ها
  كارگردان: مسعود ده نمكی

  تهیه كننده:   سیدمحمود رضوی

  خالصه داستان: 
رتبه اول کنکور تصمیم به رفتن به 
جبهه می گیرد اما پدر و مادر مخالف 
هستند و شــرط عروســی برای او 
می گذارند. پســر با دختر عمویش 
گاوبندی می کند که مثال او شــرط 
جبهه رفتن بگذارد و بعد از رفتن او 
با پسری که به او عالقه دارد ازدواج 
کند تا هر دو به هدفشان برسند. پسر 
به جبهه می رود و پــدر به دنبالش 
راهی جبهه می رود و فرمانده اش را 
راضی می کند که او را به خط مقدم 
نفرستند و در پشتیبانی کمک کند. 
اما اتفاقات پســر را بــه خط مقدم 
می کشاند و در عملیاتی همه شهید 

می شوند.
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  نقــدیک  
داســتان می توانســت روایتی کامال 
سرحال تر داشته باشد و فضایی امید 
وار کننده را به مخاطب ارائه کند. اما 
اصال هیچ تالشی نشده است تا امید و 
روح خوشحالی در فیلم دمیده شود. 
فضای ســرد فیلم حتی در مراســم 

عروسی هم کامال مشهود است. 
عــروس گریــان  و  اخمــو  دامــاد 
هیچ خوشــی را به مخاطــب هدیه 
نمی دهند. حتی پایان بندی فیلم که 
با بازگشت پیکر مطهر شهید همراه 
اســت پر از تلخی و افســوس است. 
تثاویر بــی روح و رنــگ پریده، نگاه 
تاسف بار رضا و موسیقی حزن بار آن 
همه چیز را فقط بریــا فرو رفتن در 

عمق بدبختی ها آماده می کند. 
بازی بد بازیگران مخصوصاً ســروش 
صحت در نقش رضا آنقدر مصنوعی 
اســت که تحمــل فیلم را دشــوار 
می کند. سوژه فیلم جای بسیار سخن 
دارد که مسلخی با بدبینی خود حتی 
نمی تواند تصاویــری زیبا از طبیعت 
بکر کردســتان عــراق را به مخاطب 

هدیه کند. 
تنها می توان یک عنــوان برای فیلم 
او انتخاب کرد: ســینمای افســرده، 
محصول یک اندیشه و هنر افسرده از 

یک کارگردان افسرده.  

  نقــدیک  
فیلم ساختن عالوه بر انگیزه و عالقه، 
استعداد می خواهد و مهم تر از این ها، 
پول. ولی انگار این آخری که ما فکر 
می کنیم مهمترین بخشــش اســت 
برای خیلی ها آســانترین بخشــش 

است. 
فیلمی که نه ابتدا دارد و نه انتها، نه 
داستان دارد و نه تعلیق و نه نتیجه، 
نه محتوا و نه هــدف، چطور ممکن 
است کســی پول مفتش را پای آن 

هدر بدهد. 
ولی امســال از این دســت فیلم ها 
زیاد بود. دو ســاعت بعد مهرآباد هم 
از همین دســت فیلم ها است. حتی 

ارزش بررسی هم ندارد 

 عاشق ها ایستاده می میرند
  كارگردان:  شهرام مسلخی

  تهیه كننده:   یوسف صمدزاده

  خالصه داستان: 
رضا به همــراه شــوهر خواهرش در 
عملیاتی در منطقه کردستان عراق به 
جنگ تن به تن با کرد ها می پردازند 
تا جایی که درگیــری باال می گیرد و 
هــر دو در منطقه مین گذاری شــده 
گیر می افتند و رضا مجبور می شــود 
شوهر خواهرش را بکشد تا اسیر نشود 
و خود بتوان فرار کنــد. اما او نیز گیر 
می افتد و یکی از کردهــا به نام هیوا 
او را پیدا و نجات می دهــد و آزادش 
می کند. ســال ها می گــذرد و چون 
رضا به خواهرش قــول داده بود که با 
شوهرش با هم بروند و با هم برگردند، 
به کردستان عراق برمی گردد تا الاقل 
جنازه او را پیــدا کنــد و بازگرداند. 
عروسی خواهر هیوا در راه است. برادر 
هیوا هــم می خواهد بــه رضا کمک 
کند تــا در منطقه ای که در دســت 
بعثی هاســت جنازه را پیدا کنند که 
روی مین می رود و کشــته می شود و 
هیوا این کار نا تمام را انجام می هد و 
جنازه را پیدا می کند. در دل داستان 
شک هیوا به برادر و دعوای بین آن ها 
و سردی شخصیت ها و روابطشان بر 

فضای فیلم کامال مشهود است.

دو ساعت بعد، مهرآباد
  كارگردان:   علیرضا فرید

  تهیه كننده:   محمد احمدی

  خالصه داستان: 
می کند  فوت  دانشــگاهی  استاد 
و همســرش که روانشناس است 
با دیدن عکــس دختری در بین 
وسایلش به او شک می کند و کار 
و زندگــی اش را تعطیل می کند 
و به قشــم، محل کار و دانشگاه 

شوهرش، می رود. 
بعد از گشــت و گــذار و دیدن 
می رفته  همســرش  که  جاهایی 
باالخره دختر  داشــته  و دوست 
را پیدا می کند امــا با او صحبت 

نمی کند و به تهران بر می گردد.
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  نقــدیک  
ســینما می تواند حرف خــوب بزند. 
می توانــد محتــوا داشــته باشــد و 
قشــر های مختلــف و متنــوع را به 
نمایــش درآورد و مخاطب را جذب 
کند. فرشــته ها با هم می آیند را اگر 
به عنوان فیلمی اجتماعی در راستای 
افزایش جمعیت و برکــت زندگی و 
روزی از قبال فرزندان دانست فیلمی 

شریف و خوب است. 
اما اگــر قرار باشــد فیلــم را روایت 
زندگــی روحانی خــوب در جامعه 
ببینیــم آنوقت نمی شــود بــه فیلم 
اعتماد کرد. روحانی فرشــته ها با هم 
می آیند فقط لبــاس روحانیت به تن 
دارد. درآمدش از منبر و ســحنرانی 
و کارهایــی تخصصی یــک روحانی 
نیســت و درآمد زایی از ایــن راه ها 

مذموم است. 
روحانی که شــاید امــروز جذاب و 
دیدنی و دوســت داشــتنی باشد اما 
به درد فــردای جامعــه نمی خورد. 
روحانی ای که هیــچ وقت مجتهدی 
نمی شــود. روحانی ای که هیچ وقت 
عالمــه طباطبایی، بروجــردی، امام 

خمینی، بهشتی و... نمی شود.
آقای محمــدی حواســتان را جمع 
کنید. نســخه ای که پیچیدید به کار 
جامعه نمی آید. مسیر کج هیچ وقت 

به مقصد نمی رسد. 

  نقــدیک  
حق الســکوت یــک تلــه تلویزیونی 
معمولی است که قرار بوده در ستایش 
روحانی و معرفی این قشــر از جامعه 
به مردم باشــد. اما معرفــی کور و بد 
همه چیز را خراب می کند. شخصیت 
منفی داستان به دنبال حق مسلمش 
است و شخصیت مثبت)روحانی( زور 
می گویــد و حرفی را کــه باالی منبر 
می زند خودش هــم رعایت نمی کند. 
در داســتان نه خدایی حس می شود 
و نــه روحانیت و حس معنــوی ای. 
داســتانی می بینیم بر ضد روحانیت 
و معنویت. داســتانی که جای حق و 
باطل را عوض کرده و باطل و زورگو در 
لباس روحانیت مظلوم نمایی می کند. 
داستانی که بیشاز اینکه مردم راب ع 
روحانیا آشــتی دهد با آن ها دشــمن 

می کند.
نائیجی کــه به نظر فــردی مذهبی 
است و به احتمال زیاد با این قشر از 
جامعه دم خور بوده است الزم است 
یک بار دیگر طلبه فیلمش را با آنچه 
در زندگی دیده است مقایسه کند تا 
خودش هم به گاف های فیلمش پی 

ببرد. 

فرشته ها با هم می آیند
  كارگردان: حامد محمدی

  تهیه كننده:  منوچهر محمدی

  خالصه داستان: 
زندگی روحانــی را می بینیم که در 
تهران زندگی می کننــد. او برق کار 
ســاختمان اســت و هم زمان درس 
هم می خواند. خانم روحانی، سه قلو 
باردار است. یکی از قول ها که نامش 
را نرگس گذاشــته اند کمی مشکل 
دارد و بعد از تولد باید همیشــه زیر 
دستگاه اکسیژن باشد تا بهبود بیابد. 
مشکالت مالی خانواده باال می گیرد 
و از طرفی یک کارگردان به روحانی 
پیشنهاد بازی در فیلمش را می دهد 
که با شرط و شروط فراوان همسرش، 
قبول می کند. نرگس در یک شــب 
کــه زن و مرد درگیــر دو قول دیگر 
هستند اکســیژنش تمام می شود و 
حالش بد می شــود. با دعا و توسل، 
نرگس به خانواده بر می گردد. حوزه، 
دوستان و همسر روحانی بعد از انتشار 
عکس های فیلم او روی جلد نشریات 
با او مشــکل پیدا می کنند. داستان 
با بگو مگو ها و دعواهــای روحانی با 
حوزه و همســر و دوســتانش پیش 
می رود تا در انتها می بینیم که بچه ها 
بزرگ شده اند و او همچنان بازیگری 

می کند.

حق سكوت
  كارگردان:   محمد هادی نائیجی

  تهیه كننده:   سید رضا میركریمی

  خالصه داستان: 
طلبــه جوانی بــرای خریــد خانه 
مقروض شــده اســت و موعد یک 
چک هشــت میلیونی اش رســیده 
اســت و او برای پــاس کردن چک 
برای سخنرانی به یک ده و یک شهر 
در شــمال ایران می رود. زنش نیز 
از خانه قهر کــرده و به خانه پدرش 
رفته است. طلب کار به دنبال او به 
شمال کشــور می رود. و با دعوایی 
که بیــن آن دو صــورت می گیرد 
طلبه مجبور می شود به قم برگردد. 
در آخر طلبــه منزلش را زیر قیمت 
خرید می فروشــد تــا چکش پاس 

شود.
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  نقــدیک  
اشــکذری«  »ســید جالل دهقانی 
در فیلــم اول خــود نشــان داد که 
کارگردان مســتعدی اســت و برای 
ســاختن یک فیلم به شعور مخاطب 
احترام می گذارد و برای آنکه اثرش 
جذاب شــود حاضر نیست دست به 
هر کاری بزند. می داند که دارد یک 
با موضوعی مقدس می ســازد  فیلم 
و با اینکــه فیلمنامــه اش از قابلیت 
بســیار خوبی برای به سخره گرفتن 
ارزش ها بهره مند است، اما او این کار 

را نمی کند.
 »خانه ای کنار ابرها« هم ایدة بسیار 
جالبی دارد و هــم قصۀ خوبی و هم 
فرم قابــل قبولی کــه در قیاس با  
سایر آثار جشنوارة ســی ودوم، و به 
خصوص فیلم هایی کــه در  بخش 
»نگاه نو« حضــور دارنــد، یک اثر 

ارزشمند است.
لذت پایــان امیدبخــش و به دور 
از کلیشــۀ فیلم ، تماشــگران را به 
خانه ای در کنار ابرهــا می برد. چرا 
که انگار باب شده که فیلمسازان با 
اعصاب و روان مخاطب بازی کنند 
و وقتی فردی فیلمی می ســازد که 
حال تماشــاگر را خوب کند گویی 
او را به خانــه ای در کنار ابرها برده 

است. 

  نقــدیک  
داستان نه ســر دارد و نه ته. نه محتوا 
و موضوع. نــه تصویرپردازی و نه بازی 
حتی معمولی. فیلم هیچ چیزی برای 
گفتن ندارد. فیلم مثاًل ارزشی که بی 
ارزش اســت و فقط پول مردم را هدر 
داده اســت. بیش از این مرکب را هدر 

نمی دهیم  

خانه ای كنار ابرها
  كارگردان:  سید جالل دهقانی اشكذری

  خالصه داستان: 
این فیلــم متفاوت دفاع قدســی، روایتگر 
داســتان دو مرد اســت که خانه هایی که 
فرزندانشــان در جبهــه حضــور دارند را 
شناسایی می کنند و به سراغ آن ها می روند 
و خود را به عنــوان دوســت آن رزمنده 
جا می زننــد و به بهانــۀ او از خانواده های 
رزمندگان پــول می گیرنــد. در این بین 
خانواده ای فقیر است و پولی برای فرستادن 
ندارد و به همیــن خاطر بچه های کوچک 
خانواده از ترس آبروی پدرشــان تصمیم 
می گیرند قلک هایشان را بشکنند و پولش 
را به آن دو نفر بدهند.  هر خانواده داستان 
خاص خودش را دارد و روایتگر یک قسمت 
از ســختی هایی اســت کــه خانواده های 
رزمنــدگان در زمان هشــت ســال دفاع 
مقدس می کشیدند. اما بیشتر ماجرای فیلم 
در آخرین خانه اســت. مادربزرگ خانواده 
بــرای گرفتن پــول از شــوهرش از خانه 
خارج می شود و آن دو مجبورند به خاطر 
نگهداری از دختر کوچک رزمنده در خانه 
بمانند و از او مراقبت کنند که فردی خبر 
شــهادت پدر آن دختر را به آن ها می دهد 
و مامورشان می کند که این خبر را به مادر 
و همسر شهید هم بدهند. اما آن دو از پس 
کار بر نمی آیند و بدون اینکه خبر را به مادر 
برســانند می روند، غافل از آنکه هم مادر و 

هم همسر از شهادت عزیزشان آگاهند. 

رنج و سرمستی
  كارگردان:  جهانگیر الماسی

  تهیه كننده:   محمد نشاط

  خالصه داستان: 
جنگ آغاز شــده است. عراقی ها به 
روســتایی در مرز حمله می کنند و 
عده ای از اهالی را اسیر می گیرند. زن 
بارداری در میان آن ها است. فرمانده 
و  هیســتریک  رفتارهای  عراقی ها 
روان پریشانه دارد. فرزند زن باردار 
در اســارت به دنیا می آید و بعد از 
اتفاقاتی زن فرار می کند و فرمانده 
عراقی ها به دنبــال او می رود و او را 
مجدد دستگیر می کند و بچه اش را 

می کشد.
حاال زن آزاد شــده اســت و زمان 
جنگ عراق و آمریکا است. فرمانده 
عراقی ها به اردوگاه پناهندگاه جنگ 
زده های در ایــران می آید و در آنجا 
زن او را می شناســد و دســتگیر و 

بازداشت می شود.
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  نقــدیک  
حجم داســتانی که قرار است بخ یک 
فیلم سینمایی تبدیل شود بسیار زیاد 
اســت. یک عمر زندگی را قرار است 
در 90 دقیقــه ببینیم امــا عماًل یک 
سری برش هایی از داستان زندگی را 
می بینیم و چون نه زمینه ای داریم و 
نه شناختی همه چیز کمیک و اغراق 

شده از آب در آمده است. 
انتخاب بازیگر ها اشــتباه است. و باید 
بازیگرهای  مختلــف  برهه های  برای 
هم سن ورا انتخاب کرد که دارای ته 
چهره مشابهه هستند و نمی توان توقع 
داشت از 16 تا 40 سالگی را یک نفر 
بازی کند و کار خوب از آب در بیاید. 

درام و خــط اصلی داســتان معلوم 
نیست. فقط روابط عاشــقانه و دل و 
قلوه دادن ها ســعی می کند روایت را 
کمی جذاب کنــد. آنچه در کتاب »و 
اینک شــوکران1«  روایت شده است  
قدرت نوشــتن دارد اما بســیاری اط 
صحنه در ســینما قــدرت نمایش را 

ندارد. 
روابط بــه شــدت عاطفــی و زن و 
شوهری است و رفتن به سمت ساخت 
چنین فیلمی تخصص و ظرافت ویژه 
ای را می طلبد که در فیلم دیده نشد. 
فیلــم حداکثر ده درصــد از کتاب را 
توانســته به نمایــش درآورد آن هم 
روایتی ناقص و الکــن. اما باید تجربه 

کرد تا باالخره به نتیجه رسید. 

  نقــدیک  
سالم صلواتی با ساخت اولین فیلمش 
پیش از حضــور در جشــنواره فیلم 
فجر در چندین جشنواره بین المللی 
شــرکت کرده و جوایز زیادی را برده 
اســت اما اینکه فیلمش تــا چه حد 
بتواند نظرات منتقدان و اهالی رســانه 
ســینمای ایران را به سوی خود جلب 
نماید نکته ای  اســت که در روزهای 
آتی مشــخص خواهد شد! صلواتی در 
مورد چگونگی تولیــد این فیلم گفته: 
فیلمنامه سینمایی زمستان آخر را بر 
اســاس فیلم کوتاهی به اسم رویا های 
برفی که 5 ســال پیش ساخته بود، به 
نگارش در آمد و می خواستم فیلم اولم 
را با یک فضا و موقعیت آشــنا بسازم. 
چیزی که برای من مهم است این است 
که فیلم من توسط مخاطبان دیده شود 
و منتقدان فیلم سینمایی زمستان آخر 
را نقد کنند و اشتباهاتم را بگویند. برای 
من ساختن این فیلم تجربه خوبی بود 
و با حضور در جشــنواره های خارجی 
بازخورد های خوبی نصیب این فیلم شد 
و امیدوارن در ایــران نیز همین مقدار 

تاثیر گذار باشد. 

دلتنگی های عاشقانه 
  كارگردان: رضا اعظمیان

  تهیه كننده:  محمدرضا شرف الدین

  خالصه داستان: 
زندگی نامه همســر شــهید مدق 
در کتــاب »و اینک شــوکران 1« 
قرار اســت در قــاب تصویــر قرار 
بگیرد. داســتان از آشــنایی آن ها 
آغاز می شــود. و بعد ازدواج. روابط 
عاشقانه و محبت آن ها به هم دست 
مایه داســتان است و تمام کنش ها 
در این بین اتفاق می افتد. منوچهر 
برای ســربازی به جنگ می رود و 

فرشته هم علی را باردار است. 
بعد از پایان ســربازی منوچهر باز 
هم مشــتاق رفتن اســت. فرشته 
ابتدا ناراحت اســت اما بعد رضایت 
می دهد و منوچهر به جنگ می رود 
و زخمی بر می گردد. این بار فرشته 
همراه منوچهر بــه دزفول می رود. 
در آنجــا هدی بــه دنیــا می آید. 
خانه بعدی آن ها اندیشــمک است 
که تا پایان جنگ هــم در همانجا 

می مانند. 
بعــد از جنــگ اثــر ترکش هــا و 
شیمیایی ها منوچهر را از پا می اندازد 
و شــیمی درمانی و عمــل جواب 

نمی دهد و منوچهر شهید می شود.

زمستان آخر
  كارگردان:   سالم صلواتی 

  تهیه كننده:   سالم صلواتی)محصول 

سیمای شبكه كردستان

  خالصه داستان: 
 باجــی و کدخدا تنهــا بازمانده های 
روســتایی متــروک هســتند کــه 
روستایشــان کم کم در حال زیر آب 
رفتن اســت. آنهــا هر کــدام در آن 
کرده های  ســفر  منتظر  ناکجاآبــاد 
خویش هســتند، چیزی کــه برای 
دیگران قابل درک و فهم نیســت. تا 
آنکه شــبی بر حســب اتفاق و جبر 
طبیعت باجی و کدخدا که تنها مونس 
هم هســتند، از هم دور شــده و جدا 
می افتند. تالش کدخدا برای بازگشت 
در آن شــب نتیجه نداده و باجی در 

روستا تنها می ماند و...
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  نقــد
زمانی که امیر سید زاده، تهیه کنندة 
فیلــم خانوم به روی ســن ســالن 
همایش های برج میــالد آمد، ظهور 
یک کارگردان زن دیگر را به جامعۀ 

سینمایی تبریک گفت. 
اما این ســوال وجود داشت که این 
زن همچون نرگــس آبیار برای خلق 
کردن آثاری چون شــیار 143 آمده 
یا مانند تهمینه میالنی برای ساختن 
فیلم هایی مثل تسویه حساب؟ آمده 
مــادری همچون الفــت را به تصویر 
بکشد یا زنانی که حقوقشان به دست 

مردان ظالم از بین رفته؟ 
خیلــی الزم نبود از فیلــم بگذرد تا 
جواب ســوال هایمان را پیــدا کنیم. 
تینا پاکروان هم در فیلم ســینمایی 
اولش نشــان داد که باید ظهور یک 
را  دیگر  فمنیســت  زن  کارگــردان 
بــه جامعۀ ســینمایی تبریک گفت. 
زنی کــه دغدغۀ به تصویر کشــیدن 
مردان بی عرضه و وحشــی و ترسو را 
درفیلمش دارد. زنی کــه در خانوم 

نشان داد که به همۀ زن ها ظلم شده 
ولی آن ها با چنگ و دندان از زندگی 

خود محافظت می کنند. 
وقتی تصویری که پاکروان از زن در 
خانوم نشــان داده را درکنار تصویر 
فیلم هایی چون زندگی مشترک آقای 
محمــودی و بانو و من مادر هســتم 
قرار می دهیم، متوجه می شــویم که 
انگار هیچ نقشــی از یک زن معقول 
مســلمان ایرانی در ذهن کارگردانان 

ما نیست. 
متوجه می شــویم که چــه قدر کم، 
شخصیتی مثل الفت شــیار 143 را 
در آثارمان می بینیم. چه قدر مردان 
خــوی وحشــی گری دارنــد حقوق 
زنان را از بین می برنــد. این موضوع 
زمانی بیشــتر مشــخص اســت که 
فیلم خانم پاکــروان بالفاصله بعد از 
فیلم خانۀ پدری کیانوش عیاری در 
کاخ جشــنواره به نمایش در می آید. 
فیلمــی که اوج خباثت و ســنگدلی 
و وحشــی گری مردان مذهبی را  در 

یک خانواده نشان داده.  

خانوم
  كارگردان: تینا پاكروان

  خالصه داستان: 
اولین ساختۀ تینا پاکروان از سه اپیزود تشکیل شــده که ریتم کند داستان هایش 
باعث شد که خیلی ها تصمیم بگیرند سالن سینما را ترک کنند. اپیزود اول داستان 
مرد کارخانه دار و ثروتمندی -ســیامک انصاری- است، که به خاطر ورشکستگی و 
بدهی های فراوان، از روی ترس و برای فرار از مشکالت قصد خروج از کشور را دارد. 
همسرش -شقایق فراهانی- مثل یک مرد پشت پناه همسرش است و حتی در شب 
رفتن مرد به صورت کامال رمانتیک یک جشن سالگرد ازداواج دو نفره ترتیب می دهد 
و با جمالتی زیبا از شــوهرش خواهش می کند تا در کنار او و فرزندش بماند و اعالم 
آمادگی می کند که با همۀ مشکالت همسرش کنار بیاید. در این اپیزود یک داستان 
فرعی هم وجود دارد که نشان می دهد مادر شقایق فراهانی هم محکم پشت همسرش 
ایستاده و با ورشکستگی او ســاخته.  اپیزود دوم داستان زندگی یکی از طلبکارهای 
مرد ورشکسته در اپیزود قبل است. او به خاطر نداشتن پول دائم الخمر است و همین 
اعتیاد او به الکل باعث شده که یک خوی وحشی گری داشته باشد. همسرش را کتک 
می زند، به او فحش می دهد و به جای اینکه دنبال کار برود و هزینه های زندگیش را 
تامین کند، از زنش پول می گیرد و خرج الکل می کند. اما در این اپیزود هم همسری 
فداکار -اندیشه فوالدوند- را شاهد هستیم که تا جایی که می تواند با این شوهر مست 
می سازد. اپیزود سوم که شــریف ترین اپیزود این فیلم است، داستان زندگی مردی 
-امین حیایی- است که در کارخانۀ مرد ورشکسته در اپیزود اول، هر دو دست خود 
را از دست داده و نمی تواند از پس کارهای روزمرة خود بر بیاید. اما همسرش هم از او 
مراقبت می کند و هم از بچه هایش و هم هزینه های زندگی را تامین می کند. مرد ناگاه 

تصمیم به خودکشی می گیرد ولی همسرش او را نجات می دهد.
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  نقــد
فلیم جاده ای لزوماً فیلمی نیســت 
فیلمبرداری شــود.  که در جــاده 
باشد.  باید دارای شــخصیت  جاده 
برایش برنامه ریزی شــده باشــد. 
ایســتگاه های مختلفی داشته باشد 
داســتان را هدایت کنــد. مخاطب 
باید تصور کند اگر داستان در جادة 
دیگری اتفاق می افتاد روند داستان 
ایــن یعنــی فیلم  فرق می کــرد. 
ناخواسته یک فیلم جاده ای نیست. 

این از اولین حرف.
امــا دوم. بــرای به شــگفت آوردن 
مخاطب باید در قالب و روند داستان 
پیش رفت نه اینکه از فضا و اتمسفر 
حاکم بر فیلم خارج شــد تا مخاطب 
را شــوکه کنیم. این یعنی ضعف در 
نویســندگی. یعنی فیلمنامه ضعیف. 
یعنی طراحی نکردن بســتر تعلیق و 

گره داستانی. 
ناخواسته ســعی کرده یک داستان 
چنــد اپیــزودی را در بســتر یک 
داســتان اصلی روایت کند اما عماًل 

این تکه هــای داســتان از هم جدا 
هســتند و کارگردان با زور ســعی 
دارد این تکه های جدا را وصله پیله 

کند. 
هیــچ کــدام از داســتان ها به هم 
ارتباطی ندارد و مدام از داستانی به 
اینکه  بدون  می پریم  دیگر  داستان 
اســت.  افتاده  اتفاقی  بدانیم چــه 
نبات  تنها شخصیت خوب داستان 
اســت با بازی الناز حبیبــی. اکثر 
بازیگران که آنقدر کم حضور دارند 
پیــدا نمی کنند.  که فرصت ظهور 
مهــرداد صدیقیــان هــم کامــاًل 

مصنوعی است. 
بازی کردن نقش طلبه مخصوصا، و 
کال هر نقشــی الزمه اش شناخت از 
روحیات و درونیات آن قشــر است. 
صدیقیان معلوم است اصال نقشش را 

درک نکرده است. 
البتــه در بعضی لحظــات اکت های 
خوبــی از او می بینیــم کــه معلوم 
می شــود اگــر بازیگــردان خوبــی 
باالی ســر فیلم بود حتما فیلم بهتر 

می شد  

ناخواسته
  كارگردان: برزو نیک نژاد

  تهیه كننده:   محمد حسین لطیفی و سید امید سید زاده

  خالصه داستان: 
طلبه جوانی از قم به ســمت منزلش، نائین، مسافرکشی می کند. یک برادر 
و خواهر)صادق و نبات( و یــک مادر به همراه فرزنــد 7 ماهه اش همراه او 

می شوند. 
نبات به عنوان پرســتار پیش مرد مسنی کار می کرده و وقتی حس می کند 
پیرمرد قصد تعرض به او را دارد از منزلــش فرار می کند و برای دیدن مادر 
مریضش به سمت شهرش بر می گردد. زن همســرش را که راننده کامیون 
معتاد بوده در یک درگیری به قتل رسانده و به 31 سال زندان محکوم شده 
است و فرزندش در زندان به دنیا آمده است و حاال با سند ضمانت برادرش 

به مرخصی آمده است. 
صادق در وســط راه بر می گــردد و زن نیز به مقصدش می رســد و پیاده 
می شود. طلبه جوان و نبات همراه می شــوند و آرام آرام به یکدیگر عالقه 
مند می شــوند. وقتی به شهر و خانه نبات می رسند مادرش بعد از دیدنش 

فوت می کند. 
شوهر خاله نبات که به علت بچه دار نشدن همسرش بعد از بیست سال زن 
دیگری گرفته نیز بچه اش همزمان با خاکسپاری مادر نبات به دنیا می آید. 

طلبه جوان عشقش را در دلش نگه می دارد و می رود. 
صادق با مرد مسن درگیر شده اســت او را به قتل رسانده در راه آمده برای 

خاکسپاری مادر با طلبه جوان تصادف می کند و هر دو فوت می کنند.

 فیلم شناخت
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محمد مهدی
 شیخ صراف

فیلم اسم خوبی دارد. اسمی كه به خوبی در ذهن می ماند. دلیل بهتر برای در ذهن ماندن این 
اسم تاثیری است كه دیدن فیلم بر ما می گذارد. تجربه ای كه شبیه آن را شاید در مستندهای 
روایت فتح سید مرتضی آوینی چشــیده باشــیم. اما باز دلیل انتخاب اسم فیلم را درست 
نفهمدیم. نه اینكه ارجاعش به محل پیدا شــدن فرزند »الفت« را متوجه نشده باشم. از این 
رو كه چرا اسم فیلم باید این باشــد؟ این شیار 143 كه فرزند الفت در تفحص منطقه عملیاتی 
والفجر مقدماتی در آن پیدا می شود در فیلم درســت جا نیفتاده است. مثل بقیه قسمتهای 
مربوط به تفحص كه بر خالف بقیه فیلم آنقدر واقعی نیســت كه در یاد بماند. كارگردان البته 
تقصیری ندارد. او در نشان دادن قســمت محدود مربوط به تفحص در حد نیاز عمل كرده و 
نه بیشتر، بر خالف بقیه قسمتها كه كامال تالش داشته روایت خود را به كمال برساند. بالخره 
تفحص شهدا هم مانند زندگی زنانه روستایی آنقدر زیر و بم دارد كه روایت آن در سینما حتما 
آشــنایی نزدیک می طلبد. بازی مریالزارعی اما برگ برنده »شــیار 143« است. در این میان 
چهره پردازی فیلم هم كمک بسیاری كرده است. این بازی آنقدر بالغ است و آنقدر بر همه چیز 
غلبه دارد كه انگار هرجا كه او نیست چیزی كم است. مثل قسمتهایی كه مستند ساز در حال 

مصاحبه با دیگران است. 
اگر به فیلم نامه اثر نسبت اقتباس بدیهم یا نه تفاوت چندانی ندارد. چون نرگس آبیار این فیلم 
را بر اساس یكی از كتابهای خودش ساخته است. چهار سرنوشت متفاوت از جوانان یک روستا 
در یک عملیات كه یونس هم یكی از آنهاست به باز شدن فضای فیلم در عین توجه به جزئیات 
كمک كرده اســت. حضور افرادی مثل مرد مسئول مخابرات با استفاده از بازیگر بومی موجب 
شــده فضا از نمک هم نیفتد. نماد پردازی هوشمندانه در اســتفاده از رادیو و  نقش آقا سید 

همسایه با بازی مهران احمدی را هم باید به اینها افزود.   
شاید همه به درستی سكانس حاال دیگر معروف پایانی را به عنوان یكی از بهترین سكانسهای 
ساخته شده در سینمای ایران و دفاع مقدس بدانند. آنقدر بی نظیر كه نمی شود بدون ترشدن 
چشمها از آن گذشــت. جالب آنكه حتی كارگردانی چون همایون اسعدیان هم از نشان دادن 
موقعیتی مشابه در فیلم »بوسیدن روی ماه« گذر كرده بود. اما نمی توانم از ارجاع به دو قسمت 
دیگر فیلم بگذرم و دوباره دیدن آن را توصیه نكنم. اول قسمتی است كه الفت هنگام رفتن نزد 
مرد فالگیر، از لبه پرتگاه رمالی و سركتاب باز كردن به مدار خود باز می گردد. دوم صحنه ای كه 
او در كوچه ها، با قاب عكسی در دست به دنبال آزاده ای كه بر شانه های مردم به روستا آمده، 
سراغ پسرش را می گیرد و باز هم در شادی دیگران تلخی بی خبری بر جانش می نشیند اما او 
از پا نمی نشیند. اینها دقیقا جاهایی است كه »الفت« را در نقش مادر یک رزمنده مفقود االثر 

از دیگران متمایز می كند. 
»گویند كه ســنگ لعل شــود در مقام صبر« این مفهوم در تاروپود »شیار 143« تنیده شده 
است. از معدود دفعاتی است كه درسینمای ایران و به خصوص جشنواره امسال می بینیم كند 
شدن ریتم فیلم در مقاطعی، كامال به مضمون و روایت منطبق می شود و در عین حال خسته 
كننده نیست. وجه ارزشــمند دیگر، فاصله چند صد كیلومتری محل همه اتفاقات این فیلم با 
خط مقدم جبهه اســت. ما هیچ وقت خط مقدم را نمی بینیم اما استقامت خانواده كسانی كه 
مردانشان جنگیدند را چرا. تنها انفجاری كه می بینیم انفجار معدن است. می بینیم كه در یكی 
از روستاهای كرمان، در كنار معدن مس، كیمیای صبر، وجود مادری را به طال تبدیل می كند. 
مادری كه همه وجودش بسته به یگانه پسری است كه دارد، اما رضایت می دهد تا او برود و در 
مقابل دشمن بایستند و »انتظار« همدم زندگی اش می شود. البته این كیمیا در سینمای دفاع 
مقدس ما هنوز جای پرداخت بسیاری دارد. نرگس آبیار از بعد از حاتمی كیا در »بوی پیراهن 
یوسف« دومین كسی است كه توانســته از گنجینه دفاع مقدس، چنین سوژه با ارزشی را به 
بلوغ سینمایی برساند. شاید به همین خاطر است كه این فیلم برگزیده تماشاگران در جشنواره 
فجر می شود. دلیلی كه موجب می شود او در دومین تجربه سینمایی، بهترین جایزه اش را از 
مردمی بگیرد كه بیش از هرچیز دوســت دارند قهرمانان واقعی كه سالها در كنارشان زندگی 

كرده اند را بر پرده سینمای بی قهرمان این روزها ببینند.

شیار 143؛ 
کیمیاگری در سینمای بی قهرمان
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   برای شــروع در مورد 
استقبال تماشگران بگویید، 
خود شــما انتظار این همه 

استقبال از فیلم را داشتید؟
آبیار: ســاخت این فیلم کار بســیار 
ســختی بود و لحظات بسیار سختی 
هم برای من داشت. اما زمانی که فیلم 
در زمان جشــنواره و بــرای اولین بار 
برای هنرمندان و منتقدان به نمایش 
درآمد، زمان و لحظاتی بسیار سخت تر 
از زمان ساخت بود. لحظات خیلی کند 
می گذشــت و وقتی تمام شد با دیدن 
اســتقبال از فیلم، خدا را بسیار شکر 
کردم. هر چند پیش از آغاز جشنواره 
از بین دوســتان منتقد و رسانه ای که 
این فیلــم را در دفتر تولیــد دیدند، 
تقریباً  شخصی نبود که بگوید من این 
فیلم را نپســندیدم یا دوست نداشتم؛ 

اما حس جالب و بســیار خوشایندی 
داشــتم، وقتی که این فیلم برای عدة 
زیادی به صورت جمعی در پردة بزرگ 
ســینما نمایش داده شــد، آن موقع 
تأثیــرش چندبرابر شــد و آن حجم 

استقبال اتفاق افتاد.
    به نظر می رسد، ماجرای 
شیار پیش از اینكه داستان 
باشد، ماجرایی زنانه است كه 
خیلی لطیف و زنانه هم دنبال 
می شود. آیا این درست است؟

آبیار: در واقع به نوعی همین است که 
می گویید، بله سعی کردیم از دید یک 
زن به جنگ نگاه کنیــم. تعریفی هم 
که گاردین دربارة فیلم ما نوشته   این 
بود: »زنانه ترین نگاهی که تا به حال به 

جنگ ایران و عراق شده است.«
    واقعًا هم همینطور بود 

كه لطافــت مادرانه مخاطب 
را درگیر می كنــد و اینكه 
خیلی ها او را درک نمی كنند. 
فیلم قبلی شما هم دربارۀ یک 
زن خانــه دار و یک زن كاماًل 
ایرانی بــود. در این فیلم هم 
الفت بسیار زیبا، نقش زن را 
نشان می داد. این نقش ها از 

كجا آمدند؟
آبیار: همۀ این ها ما بــه ازای خارجی 
داشتند و من آن ها را می شناختم. لیال 
در فیلم اشــیا متعلق به قشر متوسط 
جامعه بود. شبیه لیال در اطراف خودم 
زیــاد دیده بــودم یا همــان احترام و 
عزیز که همسایه هایش بودند و سعی 
می کــردم آنچه را دیده بــودم در این 
شخصیت ها پیاده کنم. در این فیلم هم 
الفت همینطور بود. مــن اصالتاً یزدی 

هستم. یزد و کرمان فاصلۀ زیادی با هم 
ندارند و فضاهای روستایی شان به هم 
نزدیک است. چون این فضاهای مطبخ، 
حرف زدن و منش زندگی را دیده بودم، 
سعی کردم از ان ها استفاده کنم. چون 
مادربزرگم این طور زندگی کرده بودند 
کامال فضا را مي شناختم و سعي کردم 

از تمام این پتانسیل ها استفاده کردم.

   اگر سینما بخواهد فقط 
واقعیت را نشان دهد، یكی 
از كاركردهای خــودش را 
كه الگوســازی و نشان دادن 
جهت به جامعه است، از دست 
می دهد. مرز بین نشان دادن 
واقعیت و این كاركرد سینما 

كجاست؟
واقعیت محض نباید باشــد. مثاًل من 
نیامدم مادربزرگ یــا خاله ام را روایت 

باید ملیت مان را بشناسیم 
هنوز دوربین ها را كامال آماده نكرده بودیم كه خانم آبیار سر قرار رسیدند، چون قرار بود مصاحبه هم ضبط تصویری شود و هم صوتش به صورت مصاحبه  محسن دریالعل 

در نشریه كار شود. تا آماده شدن دوربین ها و نورپردازی و این كارهای مقدماتی، گپی دوستانه با خانم آبیار درباره شیار 143 و فیلم های جشنواره و سیدمحمد حسینی
یكی دو بحث فرمی درباره سلیقه مخاطب و این چیزها زدیم. هنوز آقای محمد حسین قاسمی نرسیده بود كه مصاحبه را شروع كردیم. آنقدر شیار 
143 در این روزها مورد توجه قرار گرفته است كه هر چه سؤال به ذهن مان می رسید خودمان جوابش را می دانستیم، برای همین سؤاالت را خیلی باال و پایین كردیم تا جواب های 
تكراری نشنویم و ُخب سعی مان هم به نتیجه خوبی رسید. اما قاسمی كه از راه رسید كاماًل پر استرس و ناراحت بود و هیجانی در صحبت هایش بود كه آخر مصاحبه دلیلش را 
فهمیدیم. آنقدر موضوع دردناک بود كه به قول شاعر: »خالصه قصه اینقده درامه / كه ایدز پیش درد ما زكامه«. خالصه اینكه به نظر مصاحبه خواندنی و خاص شد. هم به خاطر 

گپ قبل از مصاحبه، هم طراحی و سعی در پرسیدن سؤاالت متفاوت و هم داستان قاسمی كه در انتهای مصاحبه آمده است.  

مصاحبه با نرگس آبیار و محمد حسین قاسمی؛ کارگردان و تهیه کننده فیلم »شیار 143«
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کنم، بلکــه الفــت را وارد این جریان 
کردم؛ الفت را با ویژگی های دراماتیکی 
کــه دارد. البته که مــن خیلی جاها 
برخی از ویژگی ها را به او اضافه کردم. 
من اصالً  اعتقاد نــدارم چیزی را که از 
آن تجربه ندارم وارد کار کنم؛ معتقدم 
حتی باواسطه باید تجربه داشته باشم. 
مثاًل صحنه ای که پسر الفت می خواهد 
برود و نردبان را از زیر پایش برمی دارد، 
ماجرایــی بود که مــن در اقوام خودم 
دیده بودم. دخترعمه ای داشتم که ریز 
اندام بود. پسرش هم قدبلند و هیکلی. 
هروقــت مــادر به حرف پســر گوش 
نمی کرد یا پســر می خواست سربه سر 
مادرش بگذارد، مادرش را بلند می کرد 
و روی طاقچه می گذاشت. چون خیلی 
ریزه بود، نمی توانســت پایین بیاید و 
پســر  در همان فضاي پسر و مادري و 
از روي شــوخي می گفت اگر به حرفم 
گوش نکنی همان بــاال می مانی. من 
از آن اســتفادة دراماتیک کردم که او 
باال مــی رود و نردبــان را از زیر پایش 
برمی دارد و دیگر واقعیت محض نبود؛ 
بلکه چیزهای دیگر هــم به آن اضافه 
شد. از نردبان استفادة نمادین هم شد.

     فیلم های امروز سینما 
را دیده اید. ما از واژه ای به نام 
كولی استفاده می كنیم. البته 
این واژه را از فیلم آقای حجازی 
قرض گرفته ایــم. در فیلم به 
زن هایي كه بیش از حد غربی 
شده بودند و در واقع هرجایي 
بودند و از فرهنگ ایرانی بهره 
اي نبــرده بودند كولی اطالق 
مي شــد. ما در سینمای مان 
كولی زیادی داریم؛ اما الفت 
كم داریــم. كولی ها كجای 
جامعه انــد و الفت هــا كجا ؟ 

كدام شان واقعی هستند؟
من فیلم های امســال را زیاد ندیدم. اما 
واقعیتی که وجود دارد این اســت که 
ممکن است وقتی فیلم ساز کمي مطرح 
می شــود، از بطن جامعه بریده شود و 
فاصله بگیرد و از فضاهایی سر در بیاورد 
که فضای کلی جامعه نیستند. شاید اگر 
اآلن به من بگویید دربــارة یک طبقۀ 
مرفه فیلم بساز، من نتوانم؛ چون من از 
نزدیک با آن ها ارتباط نداشته ام و چون 
نمی شناسم شان نمی توانم آن  چیزی را 
که در واقعیت آن هاســت، منتقل کنم. 
ولی این قشــر و بدنۀ جامعه را و فضای 

روستایی را خوب می شناختم.

     شهیدآوینی جمله ای 
دارند كــه می گویند مردم 
دنیــا مردم جهــان فورد را 
می ســتایند چون به شدت 

آمریكایی است و كوروساوا 
را می ستایند چون به شدت 
ژاپنی اســت. اما در ایران 
نمی توانیم فیلم ســازی را 
بیاوریم كه بگوییم او به شدت 
ایرانی است. برخوردشان با 
ایرانیت ما نوســتالوژی ابزار 
بوده. ابزار مهم تــر از افراد 
بوده. آدم ایرانی را كم نشان 
داده اند؛ آدمی كه بعد از 1400 
سال تاریخ را عوض كرده. مثاًل 
تا همین سی سال گذشته، اگر 
كسی می خواست در یكی از 
روستاهای نروژ در انتخابات 
محلی شــركت كند، پشت 
به كلیسا می كرد و می گفت 
من الئیک تر از همه  هستم و 
به مــن رأی بدهید. اما امروز 
حتی اوباما هم كه می خواهد 
رأی بیاورد، جلوی كلیسا زانو 
می زند. تاریخ ورق خورده و 
این، با جمهوری اسالمی رقم 
خورده است. همه هم این را 
می دانند؛ اما از این آدم ایرانی 
خبری در پرده های ســینما 
نیست. گاهی اتفاقی می افتد 
كه كسی شبیه الفت روي پرده 

سینما ظهور می یابد.
آبیار: البته که نمونه هایی در سینمای 
ایران هم داریــم. نمونه هایی مثل یه 
حبه قنــد و به همین ســادگی آقای 
میرکریمی یا کارهــای آقای مجیدی 
و حتــی بعضــي از کارهــای آقــای 

کیارستمی هم این مؤلفه ها را دارند.
قاســمی: برای این کارها اقبال خوبی 
در ایران نیســت. ما بــرای اینکه بین 
المللی باشــیم، باید اول ملی باشیم؛ 
یعنی ملیت خودمان را خوب بشناسیم 
تا خودمان را مطــرح کنیم. فیلم هایی 
که خانم آبیــار نام بردنــد در زمینۀ 
بین المللی هم مطرح شدند. آدم هایی 
که در این فیلم ها هستند، هر فعالیتی 
که دارند شبیه مادر، خواهر و همسایۀ 
من است و همه چیزشان ایرانی است. 
یکی از دوســتان مــا در ترکیه درس 
می خواند و می گفــت ما در آنجا وقتی 
مدیریت رسانه می خوانیم، درسی داریم 
که ســرفصل آن این است که چگونه 
جشنواره ها سینمای ایران را مدیریت 
می کنند!! به نظر من خود فیلم ســازها 
باید به این موضوع توجــه کنند. این 
موضوع را شــما در تمــام آثار هنری 
ما می توانید ببینید و بررســی کنید. 
خیلی کم پیش می آیــد که آثاری که 
اصالت ندارند، بتوانند وجهۀ بین المللی 
خوبی پیدا کننــد و اگر هم پیدا کنند 

مشخص است که به خاطر دالیل خاص 
سیاســی وجهه ای پیــدا کرده اند. این 
هوشــمندی باید به جامعــۀ فرهنگی 
و هنــری ما برگردد که به این شــکل 
نیســت. ما فالن فیلم را در جشنوارة 
کن می بینیــم و موجــی در ایران راه 
می افتد؛ اما شــاید آن فیلم فقط برای 
خود فرانسه مفید باشد. آیا ما در ایران 
نمونه ای از آن را داریم که می خواهیم 
از آن کپی برداری می کنیم؟ ما ببینیم 
آیا در جامعۀ ما اکثریت به این شــکل 
هستند؟ اگر نباشــد یک کپی برداری 
بیخودی می شود که نمی تواند تأثیری 
هم بگذارد. من به اندازة شناخت خودم 
عرض می کنم. در جشنواره فالن فیلم 
را می بینیم که هیچ کدام از ویژگی های 
خاصی که مربوط به ایران است را ندارد 
و از کارگردان می پرسیم که چه شد به 
 no این سوژه رســیدید و می گوید من

setting کار می کنم.
    آقــاي قاســمي یعني 
اینكه هرچــه فیلم جذابیت 
و ایرانیت بیشــتري داشته 
باشد را مردم بیشتر استقبال 
می كند را هنرمند نمی بیند یا 
درک نمی كند؟ اآلن دوسوم 
فیلم های جشــنواره هم به 

همین موضوع مبتال هستند.
قاسمی: به نظرتــان گیشــه خواهند 
داشت؟ خیر. منظور من از گیشه اصاًل 
بحث ریالی اش نیست؛ استقبال مردم 

است. 
    خب این ها كه گیشه هم 
ندارند، چرا باز ســاخته مي 

شوند؟
قاسمی: من خــودم هم همین سؤال 
را مطرح  کــردم که این فیلم مخاطب 
نخواهد داشت یا خیلی کم خواهد بود، 
آیا هدف همین است که فقط عده ای 
خاص این فیلم را ببینند؟ اما بعضاً این 
موضوع مطرح می شود که ما باید ذائقۀ 
مردم را مدیریت کنیم. آیا با این فیلم 
شــما مدیریت درستی انجام می شود؟ 
به نظر مــن فیلم هایی از این دســت، 
نمی توانند با مردم ارتباط برقرار کنند. 
مردم ما خیلی شــبیه شخصیت هاي 
ســینمایي که به تصویر کشــیده مي 
شوند نیستند یا حداقل کسانی که من 
می شناسم و می بینم این گونه نیستند. 
اگر بخواهیم درصد بگیریم، سوژه هایی 
که اآلن در سینما مطرح می شود بین 
مردم جامعــه در بهترین حالت یک یا 

دو درصدند.

    پس چرا این سوژه ها در 
سینما زیادند؟

قاســمی: به نظر من این امــر تأثیر 

جشنواره هاســت که در نــوع ذوق و 
سلیقۀ فیلم سازها اثر می گذارد.

     ما معموالً در برخورد با 
مخاطب  می گوییم  مخاطب 
باید شــعور بصری اش را باال 
ببــرد. مي گوینــد چون ما 
ایهام، مجاز و استعاره را به كار 
می بریم و چــون مخاطب ما 
این ها را درک نمی كند، فیلم 
ما ثقیل به نظــر می آید. من 
این را اتهــام بزرگی به ملت 
ایران می دانم چون ما بیش از 
همۀ هنرها به شعر عالقه مند 
هســتیم. شــما پیرمردی 
روستایی را می بینید كه بیتی 
از ســعدی می گوید و وجوه 
مختلف آن را هم بیان می كند.

آبیار: در این سطح بله این گونه است؛ 
چون شعر پیشینه دارد. 

     ایــن اتهام بــه عدم 
داللت هایــی برمی گردد كه 
ما در ســینما به كار می بریم؛ 
یعنی رابطۀ دال و مدلول با هم 
قطع است. در فضای سینمای 
روشنفكری این گونه است كه 
بادمجان را نشان می دهد و 
می گوید منظور ما مریخ بود؛ 

اما ربط آن مشخص نیست. 
آبیار: ایــن اتفاق در همــۀ فیلم ها 
نمی افتــد. مثــاًل فیلم هــای آقــای 
کیارســتمی مثــل خانــۀ دوســت 
کجاســت، هم فیلم لطیفی اســت و 
هم فضــای بومی دارد ولــی مطمئناً 
همۀ مردم از آن استقبال نمی کنند. 
در دوره ای مــردم مــا از فیلم طنز، 
حتی فیلم طنز ســخیف اســتقبال 
می کردند. به نظر می آمد که مسئولین 
و فیلم سازان باید تا این حد خودشان 
را پایین بیاورند تا سینما رونق بگیرد؛ 
اما من این را قبول ندارم. من می گویم 
طنــز پختــه و حساب شــده ای باید 
ساخته شــود تا مردم هم چیزی یاد 
بگیرند. نکتۀ دیگر هم این اســت که 
باید فرهنگ سازی شــود تا مخاطب 
بتواند با فیلم ارتباط برقرار کند. مثاًل 
همین اتفاقی که امسال در جشنوارة 

سعی كردیم از دید یک زن 
به جنگ نگاه كنیم. تعریفی 
هم كه گاردین دربارۀ فیلم ما 
نوشته   این بود: »زنانه ترین 
نگاهی كه تا به حال به جنگ 
ایران و عراق شــده است.«

    زنانه ترین نگاه به جنگ
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فجر افتاد و در ده اســتان فیلم ها را 
اکران کردند. وقتی مردم خودشــان 
را در جشــنواره دخیــل ببینند، در 
جلسات نقد و بررسی شرکت می کنند 
و چندتا نظر می شــنود و خودش را 
باالتر می کشــد. هرروز هم تعداد این 
مخاطبان بیشــتر می شــود و سطح 

خودشان را هم باال می کشند.

     این حرف شــما خیلی 
به نفــع منتقدهاســت و ما 
این حرف را دوســت داریم. 
فیلم شما یک  شــخصیت 
شخصیت طبیعی و بكر  است 
و به دل مردم می نشــینید. 
این بكربودن به دل مخاطب 
می نشــیند و یک پیرمرد 
روســتایی هم فیلم شــما 
را می بیند. اصــاًل نیازی به 
نشانه شناسی پیچیده نیست. 
آبیار: مــن می گویم هر ســینمایی 
مخاطب خاص خــودش را دارد و ما 
باید به ژانرها احترام بگذاریم. چگونه 
اســت که ما در ادبیات می پذیریم که 
بخشــی از ادبیات ما مخاطب خاص 
خــودش را دارد، ادبیات نخبه گرهای 
ما را درصد کمی از مردم می خوانند؛ 
اما ادبیات خوب مــا در محافل ادبی 
بررســی می شــود و کارکرد و ارزش  
خــودش را هم دارد اما توســط همه 
فهمیــده نمی شــود. اآلن کــه ما در 
کانون پرورش فکــری، کار می کنیم 
و جلساتی را در اســتان های مختلف 
می گذاشــتیم و شــرکت می کردیم، 
می دیدیــم تعــدادی از بچه هایی که 
عضو کانون بودنــد از آن ادبیات عامه 
کنده شدند و به ســطح باالتر عالقه  
نشــان می دادنــد. اآلن ایــن بچه ها 
آن ادبیات را دوســت ندارند و سعی 
می کنند اتفاقات دیگری را در عرصۀ 
ادبیات تجربه کنند. ما در ادبیات این 
را می پذیریم. در ســینما چون بحث 
سرمایه مطرح است و سرمایه ممکن 
است از بیت المال فراهم شود و حقوق 
آدم های دیگری ممکن است برای این 
کار در نظر گرفته شود، باید بازده مالی 
داشته باشــد. به هرحال ممکن است 
این تعداد آثار از این دست زیاد باشد 
وگرنه در مورد بودن شان به نظرم الزم 
است که باشــند. با این نگاه و اینکه 
ما بخواهیم در آثار ســینمایی حرفی 
داشته باشــیم که کمی پیچیده باشد 
و رو نباشد، باید ازطریق نمادها گفته 
شود و مخاطب باید به خودش زحمت 
بدهد تــا آن را درک کنــد، احتیاج 
داریم؛ اما به این تعــداد زیاد و با این 
حجم از آثار درست نیست. ما مخاطب 
عام را که تعدادشان زیاد است، نباید 

نادیــده بگیریم و مخاطــب خاص را 
فقط ببینیم. 

    شما در ادبیات درمورد 
كارهــای فرهیخته صحبت 
می كنیــد. به نظر شــما در 
فیلم ســازی هم ایــن آثار 
به همین انــدازه فرهیخته 

هستند؟
آبیار: من فیلم های امســال را به طور 
کامل ندیده ام؛ امــا دربارة ژانر صحبت 
می کنم. فیلم امروز آقای میرکریمی را 
فیلم خوبی می بینم؛ درحالی که با آن 
خیلی مخالفت شد. کار آقای هادی هم 
پیام اخالقی خوبی داشت. اما من فقط 
همین دو فیلم را از فیلم های امســال 
دیده ام. فکر می کنم به هرحال ما باید 
در هر ژانــر و موضوعی فیلم داشــته 
باشــیم. این که در یک مقطع زمانی 
خیلی از فیلم ها الگوبرداری از فیلم های 
آقای کیارســتمی یا فرهادی است به 

نظر خوب نیستند.

     دوربین های امســال 
دوربین های مقیــدی بود، 
بیشتر آن هادر لوكیشن بسته 
بود. شاید دلیل آن این بود كه 
می خواستند ارزان تمام شود 
و شاید دلیلش این بود كه همه 
حس كرده بودند می خواهند 
بعدازظهر سگی بسازند؛ اما 
قصه های آن ها رنگی بود و در 
لوكیشن بسته جواب نمی داد. 

دوربین شما ولخرجی كرده 
بود و به كرمــان رفته بود یا 
آقای حاتمی كیا به پاوه رفته 
بود. در خیلــی از فیلم های 
دیگر چشــم نمی چرخید و 
محــدوده ای را می دیدیم كه 
محدود بود. در كار شــما این 
اتفاق نیفتاد و دوربین مقید 
نبود. یک باره به معدن می رفت 
یا به محدودۀ الفت برمی گشت. 
درواقع می خواست بین فضای 
فوق العادۀ خشن و فضای خانه 
تناسبی برقرار كند. به نظرتان 
آیا  شــما هم اگر در پروسۀ 
شــهرت بیفتید لوكیشن را 

محدود می كنید؟
آبیار: من چیزی کــه درمورد خودم 
می توانــم بگویــم این اســت که من 
کار خودم را می کنم. ممکن اســت بر 
اســاس فیلمنامه ام به ایده ای برسم 
که کارکردش را می دانــم و درنتیجه 
می روم آن را انجام می دهم. باتوجه به 
موجی که سال قبل در ایران بود، شاید 
من نباید ساخت شیار143 را انتخاب 
می کردم. به من هم توصیه می شد که 
کار دفاع مقدس نکن و دربارة ســوژة 
مادر چشــم انتظار هم کار زیاد انجام 
شــده و چرا تو می خواهی باز هم کار 
کنی؟ البته به نظر من اصاًل کار نشده. 
همه می گفتند این کار را نکن و زمین 
می خوری. ولی من می خواســتم کار 
خودم را بکنم و می دانســتم باید این 

کار را چگونــه انجام دهــم. من قباًل 
رمانی بــا این موضوع نوشــته بودم و 
می دانستم باید جزءجزء این دیالوگ ها 
را چگونه بنویسم. اآلن هم فکر می کنم 
اگر خیلی رویکردها در ســینمای ما 
عوض شــود، باز هم من کار خودم را 
می کنم و به سراغ ســینمایی می روم 
که می توانــم آن را بشناســانم و فکر 
نمی کنم اگر خــدا بخواهد تحت تأثیر 

این جریان قرار بگیرم.

    آخرین سؤال را از آقای 
قاسمی می پرسم. 

قاســمی: بحثی که مــن دارم اصاًل 
مربوط به مدیریت این دوره یا دوران 
قبل نیســت. من براســاس شناخت 
خودم عرض می کنم و شاید شناخت 
من محدود باشد. بزرگ ترین ضربه ای 
که ما مي خوریم از فیلم ســاز یا نوع 
نگاهش نیست؛ مدیریت فرهنگی ما از 
اساس غلط است. همین چهار سال که 
مدیرها عوض می شوند، فکر نمی کنم 
در هیچ کجای دنیا این گونه باشد. شاید 
وزیر عوض شود اما اتاق فکر که نباید 
عوض شــود. اصاًل هیچ کجــا به این 
شــکل نیســت که در عرصۀ فرهنگ 
بخواهنــد از دورة قبــل انتقام جویی 
کنند. متأسفانه هنرمند هم دست آویز 
همیــن بازی ها می شــود. براســاس 
مصداقی از دورة قبل تا به امروز شروع 
می کنم. من مدتی پیــش به صورت 
اتفاقی در جلســه ای بودم که یکی از 
اعضای شورای پروانه ساخت دورة قبل 
هم بود و اعتراضی بــود به اینکه چرا 
این فیلم ها دارد به این شــکل ساخته 
می شود. ایشــان مطرح کردند که این 
فیلم ها که اآلن ساخته شده و مشکل 
دارد، فیلمنامه به شکلی بوده و پروانۀ 
ســاخت گرفته و بعداً تغییر کرده اند. 
من بــه آن دوســت عزیــز گفتم که 
دربارة ما هم آن قضیه صدق می کند. 
ما هم آن چیزی که از »شــیار 143« 
پروانه ســاخت گرفتیم را نساختیم و 
تغییراتی در آن دادیم. چون چیزهایی 
که شما گفتید، اگر قرار بود ما بسازیم، 
تحویــل می دادیم  را  باید خزعبالتی 
و ما بــه حرمت این ســوژه این کار را 
نکردیم. چه کسانی دارند این مسیر را 

ریل گذاری می کنند؟ 
ما قرار اســت کــدام مســیر را پیش 
برویم؟ فیلم ما را شــما دیده اید. فیلم 
ما با سکانسی تمام می شود که مربوط 
به امید دوباره اســت و شخصیت زن 
تکامل پیدا کرده و یکــی از نمادهای 
آن قالی است، تمام شده و با یک بسم 
الل می خواهد به ادامــۀ زندگی برود. 
آن موقع و در شــورای پروانه ساخت 
بحث این بود که فیلم شما عقیم است 

 ما واقعًا  در دوران جنگ آدم های بزرگی داشــتیم. جنگ در ذات خودش 
بد اســت و همه وحشــت دارند و هیچ كس جنگ طلب نیست. اما جنگ 
بستری اســت كه آدم های عجیب می ســازد و ما در تاریخ دیگر آن ها را 
نمی بینیم. برای من عجیب اســت كه وقتی جامعه به روال عادی خودش 
می رســد دیگر این آدم ها كم رنگ می شــوند و به آن قوت نیســتند

    کم رنگ شدن آدم های جنگ 



51

14
3 

یار
 ش

لم
فی

ی 
س

رر
و ب

قد 
ن

و ضــدارزش و ضدجنگ می شــود و 
وقتی قالی تمام شد، این را بُبرد و این 
خانم به جمکران ببرد و به مســئوالن 
جمکران بدهد و بگوید خدا را شــکر 
پسرم با امام زمان)عج( رجعت می کند. 
چهــار صفحه اصالحاتی کــه یکی از 
یکی خنده دارتر و متأســفانه گریه آور 
است برای ما اعمال شد. من براساس 
تجربۀ خودم عرض می کنم که معموالً 
کسانی که باید باشند، وقت نمی کنند 
شــورا بیایند و کسی که بیکارتر است، 
آنجا می آیــد و کارها را انجام می دهد. 
من باید با این آقا طرف بشوم و باعث 
می شود من یک عنادی به این سیستم 
پیدا کنم. اگر شــاکلۀ مــن مقداری 
مشــکل داشته باشــد می گویم از هر 
طریقی شــده باید بــه آن چیزی که 
ایشان مي گوید ضربه بزنم. حاال شاید 
کسی مثل ما پیدا شود که دغدغه ای 
داشته باشد و درد داشته باشد و بگوید 
بگذار کار را پیــش ببریم. بحث هایی 
هســت که می گویند این فیلم ها دارد 
به نظــام ضربه می زنــد و این فیلم ها 
فالن اســت، درباره آنها بحثي ندارم 
اما  در کجای دنیا ســراغ دارید دولت 
پول بدهد تا فیلمی ســاخته شود که 
علیه دولت و اهداف اش است. مشکل 
چیزی غیر از مدیریت فرهنگی است؟ 
کسی که باید آنجا باشد و وقت بگذارد، 
نیست. شاید من هم یک روزی خدای 
نکرده مدیر بشوم و دوستم را می آورم. 
ما جامعه شــناس داریم، روانشــناس 
داریم، هنرمند و هنر شــناس داریم، 
این ها باید در رأس این کارها باشــند. 
بیشــتر قشــرهایی که با خود جامعه 
کار دارند، باید باشند و نظر بدهند که 
نتیجۀ فیلم چه باید باشــد. این بحث 
مخصوص این دوره یا دوران قبل هم 
ربطی ندارد و مــن مطمئنم که چهار 
یا هشت ســال بعد هم همین مدیران 
و همین اعضای شورای پروانه ساخت 

همین حرف را می زنند. 
    در فیلم های ســینمایی 
چند تا قهرمــان به ذهن تان 

می رسد؟
آبیــار: .... )55(، میم مثــل مادر و 
فیلم های آقای مالقلی پور یا سینمای 
آقای حاتمی کیا مثل آژانس شیشه ای.

    با تعریف سینمایی، الفت 
هم قهرمان است؟

بســتگی دارد از قهرمان چه تعریفی 
داشته باشیم. شاید یک کاراکتري در 
فیلم، ســاکن و بي دیالوگ باشد؛ ولی 
قهرمان باشد. در فیلم به همین سادگی 
آقــای میرکریمی ما قهرمــان داریم. 
زنی اســت که به خاطر آیۀ قرآنی که 
خوانده حاضر می شــود به زندگی اش 

برگردد تا زندگی عروس و دامادی که 
باشد  است، خوش یمن  درحال شروع 
و این ها خوشــبخت باشــند. قهرمان 
بکند  خارق العاده ای  کارهای  می تواند 
و درعین حــال هم کارهای ســاده ای 

داشته باشد.

    ســینمای امروز ما چه 
قهرمانــی را نیــاز دارد كه 
نشــان بدهد؟ چون یكی از 
كاركردهای سینما نشان دادن 
الگو است؛ اما بعضی از فیلم ها 
بــدون شــخصیت و بدون 

قهرمان است. 
آبیــار: مــا واقعــاً  در دوران جنگ 
آدم هــای بزرگی داشــتیم. جنگ در 
ذات خودش بد اســت و همه وحشت 
دارند و هیچ کس جنگ طلب نیســت. 
اما جنگ بستری اســت که آدم های 
عجیب می ســازد و ما در تاریخ دیگر 
آن ها را نمی بینیم. بــرای من عجیب 
اســت که وقتی جامعه به روال عادی 
آدم ها  ایــن  دیگر  خودش می رســد 
کم رنــگ می شــوند و بــه آن قوت 
نیســتند. آدم هایی که مــا در جنگ 
داشتیم، واقعاً تکرار نشدند. اتفاقی که 
افتاده این اســت که این قدر تبلیغات 
بدی راجع به این آدم ها شــده، وقتی 
می خواهی راجع بــه یکی از این ها کار 
کنی، با موضع گیری مواجه می شــود 
و اینکــه فکــر می کنند با یــک کار 
شعاری کلیشه ای و تکراری مواجه اند. 
تبلیغاتی که دربارة ایــن آدم ها بوده 

 به ضدتبلیــغ بدل شــده. اتفاقی که 
شــاید رســانه ها این کار را کردند و 
یا  مســئولین  غلط  سیاســت گذاری 
نهادهایی کــه آمده اند تعداد زیادی از 
آثار دربارة سرداران جنگ تولید کنند 
و برای اینکه هزینه ها را پایین بیاورند 
با هرکسی همکاری کرده اند و مجموع 
آثار شتاب زدة شعاری دربارة این افراد 
به وجود آمده اســت. در آثار مربوط به 
جنگ هم همین را می بینیم و نتیجۀ 
این موضوع این شــده که ما با آثاری 
الگوســازی به خصوصی  مواجهیم که 
نمی کند. البتــه من از ایــن ناراحت 
نیستم که کاری اجتماعی ساخته شود 
و مردم را به اشــتباهی متوجه کنند. 
لزومی ندارد فیلم حتماً قهرمان بسازد. 
اما ما از این آدم های بزرگی که در این 
مملکت وجود داشتند، غافل شدیم و 
حاال هم کاري کرده ایم که نمی توانیم 

به آن ها بپردازیم.
    آقای حاتمی كیا صحبتی 
داشتند كه نام جشنواره فجر را 
به جشنوارۀ ایرانی تغییر دهیم. 
به نظر شما چقدر از فیلم های 
ما اسالمی هستند و چقدر به 

انقالب اسالمی ربط دارند؟
آبیار: شــما اول بگویید کــه ما یک 
شاهکار دربارة انقالب اسالمی داریم؟ 
من می گویم، متأســفانه نــه نداریم. 
کار نشده و شــاید دلیل آن این باشد 
جنگ بالفاصله بعد از انقالب شــروع 
شــد و همۀ نگاه هارا به سمت خودش 

برد و همه از انقالب غافل شــدند. ما 
در عرصۀ ســینما و ادبیات چنین کار 
قوی ای نداریم و شــاید در بعضی آثار 
اشاره هایی شده ولی پرداخت درست 
به ایــن ماجــرا نداشــتیم و اگر هم 

داشتیم سطحی بوده است.
قاسمی: شاید منظورشان شاخص های 

برآمده از انقالب باشد.

    سطح جشنواره را دیدید 
و بی مهری اول جشــنواره را 
به شــیار هم دیدید. از اینكه 
فیلم تان را به جشنواره آوردید 

پشیمان نشدید؟
قاســمی: من همۀ فیلم ها را ندیدم. 
چ را دیدم و خیلی دوســت داشتم؛ اما 
جشــنواره و برخی از فیلم ها براساس 
تعاریــف، فکــر می کنــم آنطــور که 
می بایست بود، نبود. قرار بود اسم هایی 
بیاید که هشت ســال نبودند و اتفاقی 
در سینما بیفتد. من معتقدم فیلم های 
خــوب باید بیاینــد. بــرای فیلم من 
بی مهری شد و شاید اگر تهیه کننده ای 
بود که بودجۀ دولتی داشــت، شــاید 
فیلم  این  نمی کــرد.  پیگیری  این قدر 
کامال به صورت مســتقل و در بخش 
خصوصی تهیه و تولید شده بود و من 
ایــن را حق همکارانــم در تولید فیلم 
می دانستم که بخواهند کارشان دیده 

شود. 
در جامعــۀ عجیبــی داریــم زندگی 
می کنیم. امروز تماســی با من گرفته 
شــد که خیلی به هم ریختم. به من 
زنــگ زدند کــه پیکر فالن شــهید 
برگشــته. باعث خوشــحالی من شد 
انتظاری مادری به پایان  که چشــم 
رســیده. این کســی که به من زنگ 
زد، یک مدیــر فرهنگی بود. چقدر ما 
بی رحم و نامردیم. به من گفت شــما 
این ســیمرغ را به این مادر شــهید 
بدهید. تا اینجــا هم هیچ حرفی نبود 
و مــن از خدایم اســت. گفت چون 
رسانه های مختلف می آیند و پوشش 
این خبر و پخشــش برای فیلم شما 
بسیار خوب و مفید است و به فروش 
آن کمک می کند.. ایــن نگاه خیلی 
نامردی اســت و خیلی جفــا به مادر 
شــهید و بچه های جنگ است. خدا 
شاهد اســت که من اصاًل این چیزها 
را نمی فهمم، شــاید من نفهم هستم. 
وقتی من با این نگاه به ســمت سوژه 
می روم، ســوژه را هم خراب می کنم. 
خیلی خجالــت دارد، خانۀ این مادر 
شــهید در گمرک اســت و هزار درد 
دارد، حاال من برای اینکه برای خودم 
تبلیغاتی کنم از او سوءاستفاده کنم؟ 
متاســفانه مدیران فرهنگی ما این ها 

هستند

من قبالً رمانی با این موضوع نوشــته بودم و می دانســتم باید جزءجزء 
این دیالوگ هــا را چگونه بنویســم. اآلن هم فكر می كنــم اگر خیلی 
رویكردها در ســینمای ما عوض شــود، باز هم من كار خودم را می كنم 
و به ســراغ ســینمایی می روم كه می توانــم آن را بشناســانم و فكر 
نمی كنــم اگر خــدا بخواهد تحــت تأثیر ایــن جریان قــرار بگیرم

    نوشتن جزئیات دیالوگ ها
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نقد فیلم

همینطور  جمــالت  این  خواندن  با 
سواالت بی پاســخ فراوانی به ذهن 
می رسد كه تعدادی از آنها از این قرار 

است:
چند  فجر  جشنواره  ایام  در  صد اظهار نظر در مورد چند 1
چرا  گرفت،  صورت  فیلم  ده 
هیچ یک از آنها در آمار هیچ فیلمی اثر 
نگذاشت و فقط اظهار نظر حاتمی كیا 

بر رشد آماِر شیار 143 اثر گذاشت؟

اصال بر فرض هــم كه این  اثر گذاشــت، 2 اظهارنظــر 
اظهارنظر كردن جرم است یا 
تاثیرگذار بودن؟ چه ایرادی دارد آدم 
از فیلمی كه از آن خوشــش آمده 
تعریف كند و از ضایع شدن حق این 
فیلــم ناراحت شــود؟ مگر همین 
ایسنا هنوز هم كه هنوز  خبرگزاری 
است از عدم انتخاب فیلِم »آشغالهای 
دوست داشــتنی« ناراحت نیست و 
قبل و بعد از جشنواره فجر چند ده 
مطلب در دفاع از این فیلم ننوشته 
است؟ مگر مانی حقیقی در افتتاحیه 
از مسئولین جشــنواره نخواست با 
محســن امیریوســفی مهربان تر 
باشــند؟ مگر مصطفــی كیایی در 

شیاری برای 
تشخیص مرد از نامرد!

سید محسن هاشمی، مدیر بخش انتخاب فیلم برگزیده از 
نگاه تماشــاگران جشــنواره بین المللی فیلم فجر، در صادق باطنی

گزارشــی، توضیحات نهایی خود را به مدیرعامل خانه 
سینما و دبیر جشنواره ی فیلم فجر ارایه كرده است. در بخشی از این گزارش كه 
توسط ایسنا منتشر شده است آمده اســت كه: »... روز بعد از صحبت های ابراهیم 
حاتمی كیا )در چهارمین روز جشنواره( در ستایش از فیلم شیار 143 آمار استقبال از 
این فیلم بصورت جهشی باال رفت. هم چنین گزارش شد كه تعدادی بلیت از سوی 
برخی ارگان ها برای تماشای دو فیلم بصورت دسته ای خریداری شده است. این دو 
اقدام نگرانی ها و تردیدهایی را در برخی تهیه كنندگان و فیلمسازان در صحت نظر 
سنجی و دریافت رای تماشــاگران ایجاد كرد و موجب موج جدیدی از تماس های 
تهیه كنندگان با ستاد رای تماشــاگران شد. از اینجا به بعد ســتاد برگزاری رای 
تماشاگران از ناظران تهیه كنندگان درخواست كرد بطور جدی در پای صندوق های 

نظرسنجی هفت فیلم رتبه نخست حضور یابند تا نگرانی ها كاهش یابد ...« 

اختتامیه روی ســن نرفت و گفت 
كسی  مگر  نیســتم...«؟  »عصبانی 
كاری با این اظهارنظرها داشته است؟ 
بر اساس چه منطقی این همه بایست 
حاتمی كیا را به خاطر یک اظهار نظر 
ســاده مذمت كرد؟ آیا این مذمت 
كنندگان باز هم می خواهند ژســت 

دفاع از آزادی بیان بگیرند؟!

جرم  بودن  تاثیرگــذار  آیا  است؟ اگر حاتمی كیا بتواند 3
به  راجع  مــردم  نظر  روی 
جرمی  بگــذارد  مثبت  اثر  فیلم ها 
مرتكب شده اســت؟ چه كسانی از 
جایگاه مردمِی حاتمی كیا دلخورند؟ 
ضمنا كی حاتمی كیا گفت كه بروید و 
بــه شــیار 143 رای بدهید؟ اصال 
بگوییم حاتمی كیا آدم خوبی نیست! 
هوشنگ گلمكانی هم كه از این فیلم 

تعریف كرده است، كمال تبریزی هم 
از ایــن فیلم تعریف كرده اســت، 
خیلی های دیگر هم تعریف كرده اند. 
چرا اسمی از آنها آورده نمی شود؟ به 
راستی ریشــه این همه حسادت و 
انحصارطلبی در عــده ای از اهالی 

سینما چیست؟

گفته اند كه »گزارش شد كه  تعدادی بلیت از سوی برخی 4
ارگان ها برای تماشــای دو 
فیلم بصورت دسته ای خریداری شده 
بفرمایند  آقای هاشمی  لطفا  است.« 
كه چه كســی چنین گزارشی كرده 
اســت؟ مگر این نبود كه بلیت ها یا 
پیش فروش می شد یا پای گیشه به 
فروش می رسید؟ اگر اینطور نبوده و 
راه سومی وجود داشته، چند بلیت و 
به چــه ارگان هایی فروخته شــده 

به  بلیت های جدید  آیا وقتی  است؟ 
برخی ارگان ها فروخته شــده است 
باقی بلیت های پیش فروش شده از 

مردم بازپس گرفته شده است؟!

یعنی برخی ارگان ها به این  و 5 توانمنــدی  از  ســطح 
در  كه  اند  رسیده  بصیرت 
مواقع ضروری می توانند این چنین 
قوی وارد شــده و هماهنگ عمل 
كنند؟ اگر این همــه توانمندی در 
بین برخی ارگان ها وجود دارد پس 
به طول  چرا فتنــه 88، 8 مــاه 
می انجامد ولی داستاِن آرای مردمی 
پیچیده  اش  نســخه  یک شــبه 
این  به  بایست  می شــود؟ حقیقتا 
ارگان ها تبریــک گفت كه در قبال 
موضوعــی مثل ســینما این همه 

دغدغه مند و توانمند شده اند؟!
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ســوال دیگر اینكه آیا این  ارگان هــا بوده انــد كه به 6
صورت گروهــی به فیلم ها 
رای داده اند؟ اصال ارگان یعنی چه؟ 
آیا ارگان ها تشكیل نمی شوند از یک 
سری آدم و خانواده؟ یا اساسا به زعم 
این دوستان هر كسی عضو ارگان ها 
شود از دایره انســان خارج شده و 
جیره و مواجب بگیِر بی اراده است؟ 
همه این سواالت به شرطی است كه 
باور كنیم كه »تعدادی بلیت از سوی 
برخی ارگان ها برای تماشای دو فیلم 
شده  خریداری  دســته ای  بصورت 
است.« لطفا دوستان این بار هم مثل 
جمالتی  چنین  گفتن  به  همیشــه 
بسنده نكنند كه »گزارش های مردمی 
از سراسر كشور حاكی از این بوده كه 
آنها برنده حتمِی انتخابات بوده اند؟!« 
باز هم تقاضا می كنیم كه شمه ای از 
افكار  اختیار  در  را  گزارشــات  این 
عمومی قرار دهند تا مردم بدانند چه 

كشورشــان  در  مخوفی  ارگان های 
درســتی  به  بتوانند  و  دارند  وجود 

قضاوت كنند!

بلیت در دســتان 7 امــا اگر فــرض كنیم كه  تعدادی 
مــردم بوده و عــده ای از 
»مردِم غیر ارگانیک« هم توانسته اند 
فیلم شیار 143 را در سینماها ببینند، 
آیا اگر این فیلــم این همه بد و غیر 
مردم  ایــن  اســت،  بوده  مردمی 
نمی توانستند به پا خیزند و علیه این 
فیلِم حكومتی قیام كنند و آرای آن 
را پایین بكشــند؟ آیا اصوال مردم 
وقتی  كه  نمی رســد  شعورشــان 
ضدجمهوری  فیلم های  به  می توانند 
اسالمی رای بدهند و یا فیلم های تلخ 
و سیاه را با آرایشان باال ببرند، بیایند 
و به یک فیلِم دهاتی رای بدهند كه 
بی شرمانه موضوع خود را به »مادران 
شــهدا« اختصاص داده است؟ واقعا 

چرا مردم اینقدر ذائقه ســینمایی 
شان تقلیل یافته است؟!

به نظر می رســد كه  اصال  بایست صندوق های رای را 8
كنند.  جمع  شهر  پایین  از 
در حین كسب رای هم دهان مردم 
را بو كنند كه خــدای نكرده بوی 
استشمام  دهانشــان  از  ساندیس 
نشود! چه معنی دارد فردی در جدِّ 
به  ارگان های وابسته  با  اندر جدش 
رژیم مرتبط باشد و بخواهد رای هم 
بدهد؟ اگر هم كســی در این بین 
وابســتگی به رژیم نداشت و فقط 
از دو مفهوِم »مادر« و  روایت فیلم 
»شــهید« به دلش نشست به نظر 
از  بالُكل  پایش  بایســت  می رسد 
سینماها بریده شود؟ چه معنی دارد 
آدم در انتهای چنین فیلم مسخره 
ای گریــه كند و با مادران شــهدا 

همذات پنداری كند؟!

با این وضعیتی كه پیش می رود شاید 
اصال بهتر باشــد كه بخشنامه شود 
كه كلیه صندوق هــای رای از كلیه 
عرصه های تصمیم گیری مردم حذف 
شود. اصال از مردم بخواهیم حاال كه 
از دریافت یارانه و سبد كاال انصراف 
می دهند از حق رای خود هم انصراف 
دهند. چون نتیجه تمام انتخابات های 
حال  دو  از  اسالمی  جمهوری  تاریخ 
خارج نیســت: یا باب میل عده ای 
یا  برگزار شده است،  و سالم  هست 
باب میل همان عده نیست و در آن 

تقلب گسترده صورت گرفته است...
و ســوال پایانی اینجاست كه وقتی 
عــده ای حتــی نمی توانند تحمل 
كنند كــه مردم فیلمی انســانی و 
و  فیلم های سیاه  به  را  غیر سیاسی 
سیاســِی دلخواه آنها ترجیح داده 
اند دیگر چه توقعی می توان از آنها 
داشــت؟ وقتی این افراد حتی تاب 
تحمل آرای مردمی در یک جشنواره 
كوچک سینمایی را هم ندارند چطور 
انتظار داشت كه در  آنها  از  می توان 
رقابت های بزرگ سیاسی تاب تحمل 

رای مردم را داشته باشند؟
آری بــه قوِل همان چمــراِن فیلم 
حاتمی كیا »وقتی شیپورهای جنگ 
در راه خدا نواخته شود مرد از نامرد 
شناخته می شــود.« و گویا این بار 
قرعه به نام شیار 143 افتاده است كه 

نقش این شیپور را ایفا كند... 
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مادر شهید افشار: 
فیلم »شیار 143« دقیقا، سرگذشت 
فرزند شــهید مرا به تصویر کشیده 
اســت زیرا پس از ســال ها انتظار به 
تازگی استخوان های پاک او به ما باز 

گردانده شد.

بهروز  مفقوداالثر  شــهید  مادر 
صبوری: 

ســال 1361 خودم راهش انداختم. 
رفت یک ماهه دیگه برگرده  . یک ماه 
شد 31 ســال. واسه من شده سیصد 
ســال.چون هیچی دســتم نیســت 
آواره ام. دعا کنید یه بند انگشــتش 
برگرده هیچی نمی خوام فقط یه بند 

انگشتش برگرده
مریال زارعــی واقعــا در دل مادران 
شــهید جا گرفت و خیلی این فیلم 
را زیبا بازی کــرد. تابه حال دو بار در 
اکران این فیلم شــرکت داشتم ولی 
را  زارعی  نتوانســتم مریال  متاسفانه 

ببینــم ولی از همین جا دســت وی 
را به خاطر بــازی بســیار جذاب و 
گیرایش می بوســم. این فیلم باعث 
می شود تا یاد شهدا زنده نگه داشته 
شود و نسل جدید بیشتر با این با آن 
زمان ارتباط برقرار کند. مریال زارعی 
هر چه را که در قلب ما بود بازی کرد 
و این فیلم نشان دهنده واقعیت هایی 

نظر مادران، همسران و فرزندان شهدا درباره »شیار 143«

همذات پنداری با مادر یونس 
است که خانواده شــهدا و اسرا با آن 

روبرو هستند.

همسر شهید رحیمی: 
من نیز از دســت اندرکاران این فیلم 
زیبا قدردانی می کنــم چرا که کامال 
حس ها برای ما آشنا بود. خانم زارعی 
در ارائه و انتقــال حس ما موفق بود. 
چرا که ما این احســاس ها را تجربه 

کردیم.
اگرچه در جمع کســانی هستیم که 
در زمان دفاع مقدس حضور نداشتند 
اما این جمع همراهی خوبی را نشان 
دادنــد که این نشــان از ایــن دارد 
که دســت اندکاران و مریــال زارعی 
توانسته اند. حس را به درستی منتقل 

کنند.
از مادر شــهید صبوری نیز تشــکر 
دربــاره شــهدا چیزی  و  می کنــم 
نمی توانم بگویم جز این که در قرآن 
خداوند می فرمایند شــهدا زنده اند و 

نزد مــن روزی می خورند. زمانی که 
فرزندم بر قبولی در دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهــران اصرار داشــت من 
متوجه علت اصرار وی نشدم. تا اینکه 
به مــن گفت زمانی که به دانشــگاه 
علوم پزشکی تهران می روم احساس 
می کنم پدرم آنجا حضور دارد و هم 
اکنون که من دانشجوی این دانشگاه 
هســتم اول به ســراغ پدرم می روم 

سپس دانشگاه. 
من قبل از شــهادت همسرم بیست 
روزی در منطقــه والفجر یک همراه 
وی بودم و بیســت و پنج روز تجربه 

مفقود بودن را دارم. 
انتظار بســیار ســخت اســت؛ چرا 
که انســان هر لحظه انتظــار دارد از 

عزیزش خبری برسد. 
اســرا کشــیدند  دردی که خانواده 
به مراتــب بیشــتر از ما اســت که 
همسرمان شــهید شده است چرا که 

انتظار بسیار سخت است.



55

14
3 

یار
 ش

لم
فی

ی 
س

رر
و ب

قد 
ن

آسیه باكری، فرزند شهید حمید 
باكری: 

زمانی کــه بــه مدرســه می رفتم، 
از دوستانم چنین وضعیتی  بسیاری 
داشتند و پدرانشان مفقود االثر بودند. 
اکنون من در »شیار143 « چهره این 
افراد را می بینــم. در واقع این فیلم 
آنقدر خوش ســاخت است که من در 
آن چهرة مــادر، عمه ها و مادربزرگ 
و دوســتان خود را احساس می کنم، 
چرا که شخصیت پردازی این فیلم به 
خوبی صورت گرفته و شخصیت های 

فیلم بسیار قابل لمس هستند.
مــن نمی دانم مــردم عــادی تا چه 
اندازه این موضوع را حس می کنند، 
اما برای ما که طی سال های گذشته 
با ایــن موضوع مواجــه بوده ایم، این 
مساله بسیار ملموس بود. به هرحال 
هشت ســال از عمر این مملکت به 
جنگ گذشته است و زندگی بسیاری 
افراد با این جنگ متحول شده است. 
اکنون ما یک حادثه تاریخی را تجربه 
کرده ایــم و زندگــی ما پــس از آن 
دســتخوش تغییراتی شده است، اما 
شاید این مســائل کمتر دیده شده 
باشد و اکنون در این فیلم مادران ما 

و همسران شهدا به خوبی مورد توجه 
قرار گرفته اند.

ایــن فیلم بــه نظر مــن اگرچه تلخ 
بود، امــا زندگی صد هــا آدم بود که 
این شــرایط را تجربه کرده اند. شاید 
یکی از نقاط قوت فیلــم حس زنانه 
آن باشــد. این حس را تنها یک مادر 
می تواند درک کند و به نظرم یک زن 
واقعا بهتر می تواند این مســاله را به 

تصویر بکشد.
همواره حس می کــردم در فیلم های 
جنگــی ما نوعــی خأل وجــود دارد 
و کمتــر بــه جنبه هــای اجتماعی 
این موضوع توجه شــده، اما اکنون 
کارگردان این فیلم شجاعت به خرج 
داده و فیلم خوبی ســاخته است که 

عالوه بر پرداخــت معضالت ما مردم 
عادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

افراد عادی هم که این فیلم را دیدند 
نســبت به آن حس خوبی داشتند. 
من به شخصه همواره فیلم هایی که 
ابراهیم حاتمی کیا و رسول مالقلی پور 
ساخته بودند بسیار دوست داشتم و 
حس می کردم این فیلم ها از زبان ما 
ســخن می گویند، اما اکنون با دیدن 
این فیلم حس کردم در چهره مریال 
زارعی مادر یــا عمه هــای خودم و 

دوستانم را می بینم.
از آنجا که پدر من هم چنین شرایطی 
داشــته و هنوز پیکر او به دســت ما 
نرســیده اســت، این فیلم را خیلی 
خوب درک می کــردم. حال ممکن 
است افرادی که این نوع آثار را از دور 
می بینند تنها در حد دیدن یک فیلم 
با این اثر ارتباط برقرار کنند، اما آنچه 
در این فیلم آمده شــرایطی است که 

ما آن را زندگی کرده ایم.
این که جشــنواره فیلم فجر چگونه با 
این آثار برخورد می کند خیلی بحث 
ما نیست اما از نظر من »شیار 143« 
یک فیلم خوب اســت که بازی های 
خیلی خوبی هم دارد و در آن مریال 
زارعــی به خوبی ایفــای نقش کرده 

است.
البته من فکــر نمی کنم که جامعه یا 
هنرمنــدان ما چیزی به مــا بدهکار 
باشند که بخواهند زندگی ما را درج 
کرده و برای آن ارزش گذاری ویژه ای 
صورت بدهند، اما حتی اگر این فیلم 
در جشنواره هم آن طور که الزم است 
دیده نشــود کارگردان آن باید بسیار 
باشد که مخاطبان »شیار  خوشحال 
143« آن را درک کرده اند و شــاید 
برای آنها همین  که مخاطبان این اثر 

آن را درک کرده اند، هم کافی باشد.

مهدی دســتواره، فرزند شهید 
دستواره: 

این فیلم داستان بسیار زیبایی داشت 

و این اتفاق بر خود ما هم افتاد. پیکر 
عموی من که برای خانواده بســیار 
عزیــز بود 15 ســال بعــد از جنگ 
به خانواده ما تحویل داده شــد و به 
همین دلیل و به دلیل شباهت اتفاق 
با داستان فیلم »شــیار 143« با این 

فیلم به شدت همذات پنداری کردم.
ایــن فیلم دفاع مقدســی داســتان 
دراماتیکی دارد و به شیوه جدیدی به 
جنگ نگاه کرده است. داستان »شیار 
143« بــه گونه ای روایت می شــود 
که دید متفاوتی نســبت بــه دوران 
بعد از دفــاع مقدس که به جنگ هم 
بی ارتباط نیســت به مخاطــب ارائه 

می دهد.
داســتان مربوط به مادری است که 
عاشــقانه فرزند خود را دوست دارد 
ولی او را به میدان کارزار می فرستد 
و بعد از ســال ها پیکــر او را تحویل 
می گیرد؛ داســتان جالــب و درخور 
توجه ای کــه کارگردان ایــن فیلم 
به درســتی بدان پرداخته است. به 
عقیده من داســتان بسیار خوب بود 
ولی در برخی نقــاط فیلم پرداخت 
آن کمی با مشــکل مواجــه بود. به 
نظر من که یک نظــر عامی و خارج 
از محــدوده نقد علمی سینماســت 
می توان ایراداتی بــه فیلم وارد کرد 
و اگر این داســتان دســت زنده یاد 
ابراهیــم حاتمی کیا  یا  مالقلی پور و 
بــود فیلم خوش ســاخت تری از آب 
در می آمد. البته ایــن فیلم دومین 
اثر بلند داســتانی خانم نرگس آبیار 
بســیار  اتفاقا  که  بــود  کارگردانش 
خــوب از پس قصه برآمده و نشــان 
داده بود که جنگ تنها جنگی نبود 
که در جبهه اتفاق افتــاده و عده ای 
کشته شــده باشــند بلکه او جنگ 
را در ادامه آن نیز دیده اســت. من 
تحت تاثیر داستان فیلم قرار گرفتم 
و معتقدم که سینمای دفاع مقدس 
تنها در نشان دادن جنگ و اتفاقات 
آن خالصــه نمی شــود و بایــد به 
داســتان های خانواده های شهدا نیز 

پرداخته شود.

محمدمهدی همت، فرزند شهید 
ابراهیم همت: من مسائلی را که در 
این فیلم مطرح شده بود، کامال لمس 
می کــردم، دایی خود مــن )فردین 
بدیهیان( 3 روز پس از شهادت پدرم 
مفقوداالثر شد و 13 سال از او نشانی 
نبود. در تمام ایــن مدت مادر بزرگ 
من حال و احوالی داشت که در فیلم 
»شیار 143 « همان حال و احوال را 

شخصیت مادر فیلم هم داشت.
اتفاقــا دایــی من هم بچــه کوچک 

خانواده بــود و برای همــه خصوصا 
مادرش خیلی عزیز بود، من شــاهد 
بودم که در تمام ســال های که دایی 
فردین  مفقود االثر بود مادرم بزرگم 
مثل مــادر فیلم خانم آبیــار مفاتیح 
از فرزندش  می خواند، منتظر خبری 
بود و یک لحظه نمی توانســت از یاد 

او غافل باشد. 
من ایــن فیلم را که دیدم احســاس 
کردم که در داستان آن زندگی کرده 
ام. برخی از فیلم هایــی که طی این 
سال ها با موضوع دفاع مقدس شاخته 
شده اند، خیلی زود از ذهن ها خارج 
شــده اند اما این فیلم فیلمی بود که 
ســال ها در ذهن مخاطب می ماند و 
من تا به حال به خیلی از دوســتان 
و آشنایان پیشــنهاد کرده ام که این 

فیلــم را ببینند چون ایــن فیلم هم 
حرفی برای گفتن دارد و هم واقعیات 
را به شــکلی کامال هنری به تصویر 

کشیده است.
 در فیلم هایــی که با موضــوع دفاع 
مقدس ســاخته می شوند نوع حرفی 
که می زننــد مهم اســت، برخی از 
حرف ها را باید در یک برهه ای گفت 
، مثل فیلم های آقای حاتمی کیا که 
حرف هایش را در برهــه ای که باید 

می زند. 
به قــول دکتر علی شــریعتی »آنان 
که رفته اند کاری حســینی کردند 
و آن هایــی کــه ماندند بایــد کاری 
زینبی انجام بدهند«. نمایش بیرونی 
اتفاقاتی که در حــوزه دفاع مقدس 
رخ داده با اســتفاده از زبان فرهنگ 
و هنر ممکن اســت. اما باید حقایق 
را برای مــردم بازگو کــرد، ملت ما 
ملت بــا ظرفیتی هســتند و حقایق 
را می پذیرند حتی اکر تلخ باشــند. 
اما اگــر بخواهیم حقایق را نشــان 
ندهیم و به شــکل دیگری اتفاقات را 
بازگو کنیم، مردم قبول نمی کنند و 

حرف ها به دلشان نمی نشیند 
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الیاس قنبری
گفتم شاید همان لحظه ای كه مادر 
در نزد تابوت پسرش نشسته و همه 
سینما بلند بلند گریه می كنند فیلم 
را تمام می كند ولی مادر آمد كنار دار 
قالی اش و گفت »بســم اهلل الرحمن 
الرحیم« و فیلم تمام شــد. فیلم در 
عین گریه دار بودن سراسر امید بود. 
می شود خیلی از این فیلم نوشت. از 
اینكه كل فیلم در یک روستا می گذرد 
و نه در آپارتمان های لوكس تهرانی. 
از اینكــه فیلم ضدجنگ نیســت. 
فشنگه؟  »ســر  می گوید:  اینكه  از 
چقدر قشــنگه!« از اینكــه مادر تا 
پیش دعانویس می رود ولی پشیمان 

می شود. از اینكه این همه خرج توپ 
و تفنگ و سقوط هلی كوپتر نكرده و 
از تصاویر مستند جنگ بهره برده از 
را نشان  اینكه بسیج و سپاه واقعی 
می دهد. از اینكــه زور نمی زند ولی 
روح مخاطب را درگیــر می كند. از 
اینكه هم مسأله دارد هم قصه و هم 
موقعیت. شیار143 عالی بود. هنوز هم 

دلم می خواهد گریه كنم.
پ.ن: اون اســكلتی كــه مادر بغل 
كرده بود همانهایي اســت كه نمی 
شود.  دفن  دانشــگاه  در  گذاشتند 
همان استخوان هایي كه بعضی از آن 

واهمه دارند.
محمد حسین خوش بیان

»دیالوگ عجیبی بود وقتی دختر الفت گفت: »داغ یونس  محمد مهدی
بزرگش كرده بود...« یا وقتی بدون این كه حواسش باشه  شیخ صراف

پا برهنه راه افتاده بود بره خبر بگیره از اون آزاده؛ یا اون 
رادیو بستن به كمرش حتی بعد از جنگ، به یاد مادر بزرگم افتادم كه هنوز بعد 
از گذشت 33 سال از شهادت عموم هیچ لباس روشنی به تنش نكرده، به نظرم 
این فیلم رو فقط باید در سینما دید، وقتی كه هق هق گریه ها تو سالن می پیچه...« 
این یكی از انبوه نظرات كاربران شــبكه های اجتماعی است پس از اكران فیلم 
شیار143 در جشنواره فیلم فجر منتشر شده است. همین بهترین بهانه شد برای 
مرور نوشــته های كه عده ای ازكاربران پرمخاطب، شــناخته شــده و فعاالن 
فرهنگی-رسانه ای در صفحه های شخصی شان در شبكه گوگل پالس درباره این 
فیلم نوشته اند. این نوشــته ها كوتاه، صمیمی و حتی محاوره ای هستند و در 

تنظیم آنها كمترین دخالت ویرایشی اعمال شده است: 

شیار 143 از نگاه كاربران فضای مجازی

این زن ستودنی است
در باره شیار 143 حرف ها بسیار است از مسائل درون فیلم و از مسائل بیرون فیلم كه 
مهمتر از خود فیلم هستند. اما همینقدر بگویم كه شیار143 شروع خوبی در پس سالها 
بی خبری از فیلم هایی بود كه واقعیات حقیقی این مرز رو بوم را به تصویر كشــیدند... 

واقعیات و حقایقی كه روشنفكران آنان را سراسر وهم و دروغ و شعار می پنداشتند.
شیار می تواند شروع خوبی باشد برای فیلم هایی كه همه انقالب منتظر آمدن آنان است... 
و البته  به مانند هر آغاز و شروعی مطمئنا در اوج و شكوفایی خودش نیست و نقص ها و 

كاستی های خاص خودش را دارد. اما سرآغاز خوبی است برای یک راه طوالنی.

شهاب اسفندیاری
خب باالخره دیشب توانستم »شیار 143« 
را ببینیم. قسمت این بود كه روی زمین 
بنشینیم و فیلم را ببینیم. در برابر »الفت« 
شاید حق هم این بود كه آدم روی زمین 
زمین نشسته  آنقدر ملت روی  بنشیند. 
بودند كه مجلس اساســا شبیه مجلس 
روضه شده بود. وقتی به آن پالن باشكوه، 
كه اوج مصیبت بود رســید، همه مثل 
مجلس روضه گریه می كردند. و از اثر فیلم 
همین بس كه از دیشب تا حاال هروقت آن 
پالن یادم می آید، یــا هر وقت به تصویر 
نوزاد یا چهره كودكی نگاه كرده ام، بغض 

سنگینی گلویم را فشرده است.
جدا از این، »شیار 143« ویژگی های بصری 
و فرمی شگفتی هم داشت كه ندیده بودم 
در نقدها و یادداشت ها به آن اشاره شود. 
قاب بندی های بسیار عالی با درک درستی 
استعاره  بافت و كمپوزیسیون تصویر،  از 
تصویری »معدن« و »كــوره« و همجوار 
نمودن جسم نحیف و كوچک یک زن با 

ماشــین آالت غول آسا و چرخ دنده های 
پست  نسبتا  ســاختار  كارخانه،  عظیم 
مدرن روایت و شكســتن مكرر وحدت 
زمان و رفت و برگشت به دوره های زمانی 
مختلف در قالب فیلم در فیلم، بی آن كه 
آزاردهنده و تصنعی به نظر آید، حركت 
كاشتن  برای  طنز  مرز  در  هوشــمندانه 
بر مخاطب، استفاده  از فشــار مصیبت 
جســورانه از تصاویر آرشیوی و بازیافت 
گزارش های خبری قدیمی تلویزیون كه باز 

وجه پست مدرن فیلم را تقویت كرده و...
بعد از فیلــم زود از ســالن زدم بیرون 
و در حــال و افكار خود بــودم. به این 
می اندیشیدم كه 35 سال طول كشید تا 
زنی فیلمساز پیدا شود و بخشی از حق 
زنان در انقالب و دفاع مقدس را در سینما 
ادا كند. حقی كه هیچ فیلمســاز مردی 
نتوانســت ادا كند. چقدر طول می كشد 
تا حق زنان در دیگر زمینه ها ادا شود؟ و 
اصوال آیا مردان می توانند حق زنان را ادا 

كنند؟

جلیل محبی
برخي فیلم ها را كه میبیني دوســت داري برایشان چیزي بنویسي. بدبگویي یا تعریف 
كني. لعن كني یک كارگردان بي دین را از یک مومن به خدا تمجید كني... از ســكانس 
هاي خوب و بد بگویي از پیامي كه داد یا ذهنیتي كه ایجاد كرد یا چیزهایي شبیه این... اما 
شیار را كه مي بیني دوست نداري درباره اش صحبت كني. فقط درباره اش فكر میكني و 
با خود میگوي با زهم خواهم دید بازهم خواهم دید... هركس به تو میرسد میپرسد: فالني 

شیار 143 را دیدي؟ فقط یک كلمه جواب میدهي: بله دیدم خوب بود شما هم ببینید...
ابراهیم شمشیری 

امان از  آخرش! به نظرم خیلي عالي بود. چیزي شبیه معجزه در حال و روز كنوني سینما. 
اینقدر كه حتي شاید بتوان سینماي ایران را به دو قسمت تقسیم كرد. فیلمهاي قبل از 
شیار 143 و فیلمهاي بعدش! خیلي خیلي عجیب بود و غیرقابل انتظار. رویش یک جوانه 
درخشان در سینماي انقالب اسالمي با تمامي ظرافتهاي هنري و سینمایی. واقعا با شكوه 
بود اگه با مهمان داریم و چ كه اون ها هم انصافا از فیلمهاي خوب این دوره جشنواره در 
حوزه سینماي انقالب بودند مقایسه شون كنیم جایگاه و دقتها و ظرافتهاي فیلم بیشتر 

مشخص مي شود. خدایا شكرت! خانم آبیار خداقوت!
زهرا قدیانی

من هنوزم بغض دارم. عالی بود. از هزار جنبه میشــه به ایــن فیلم نگاه كرد. خدا كنه 
كارگردانش همینجوری بمونه.
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محسن گودرزی
دل ام  مي خواهــد؛  بــاران  دل ام 
مي خواهد؛  خــورده  تــرک  بغض 
هواي  دل ام  فكرمي خواهــد؛  دل ام 
 143 شــیار  دل ام  مي خواهد؛  تازه 

مي خواهد...؛
حبیب رحیم پور ازغدی

زنانگی الهوتی است كه ناسوت هیچ 
مردی بدان راه نمی یابد ولو هنرمند 
یگانه ای مانند نرگس آبیار این الهوت 

را روایت كند.
پیش از این امیــدوار بودم ذره ای از 
عواطف مادرم در فراق برادر شهیدم 
را درک كنم اما با دیدن شیار 143 با 
این كه بســیار به كرانه های عاطفی 
نزدیک شدم  »زن ســتودنی«  این 
ولی یقین پیدا كردم معنای نگاه های 
ساكت مادرم كه ناگفتنی های فراوانی 
دارد، برای ام قابل دریافت نیست! باور 
كردم شوكت این كه در فراق شهیدت 
درک  هیــچ گاه  را  نمی كردی  گریه 
نمی كنم؛ شوكت گریه نكردن های ات 
در فراق فرزندی كه گریه اش دل ات را 
ریش ریش می كرد و ذكرش دل ات را 
زنده می كند، گریه نكردی و نمی كنی 
تا نكند دیگران گمان برند پشیمانی و 

ناشكر!
هر بار كه نام برادر شهیدم را به زبان 
آوردی صــدای ات طنینی پیدا كرد 
كه رشــک بردم به وزن این صدای 
دل كش و دل ام كشــید كه ای كاش 
یک بار، تنها برای یک بار مرا نیز با 
این آهنگ، صدا بزنــی اما غافل از 

این كه برای هر مادری »فرزند« دل بر 
اســت ولی »فرزند شهید« دل برتر! 
مادرش دل می برد  از  »فرزند«ی  هر 
اما تنها »فرزندشــهید« است كه از 
مادرش دل می ربایــد و این نغمه ی 
ملكوتی و بی بدیل تنها از گلوی مادر 
»شهید« به گوش می رسد نه از گلوی 

هر »مادر«ی و برای هر »فرزند«ی.
الفت)نقش مادر شهید( زنی پاریزی 
بــود كه 15 ســال در فراق پســر 
مفقودش آرام و قرار نداشت. مادرم؛ 
فاطمه نیز زنی مشــهدی است كه 
3 ســال)1368-1365( این تجربه 
را از ســر گذرانده و منتظر پســر 
مفقودش بوده، پسری كه در كربالی 
4 به شهادت رسید . و چه قدر این دو 
زن شــبیه همدیگرند: هر دوی شان 
»زن« هستند. عاشــق بودند. رویا 
داشتند. مادری كردند. پیر شدند. دل 
كشیدند.  رنج  دادند.  شهید  كندند. 
شــكر كردند. ایمان داشتند. شک 
نكردند. مأمن بودند. هر دو ستودنی 
و زیبای اند. هر دو در رنج »فقدان و 
فراق«ی كه برای »هو« كشیدند، رشد 

كردند و دست نیافتنی شدند.
از نرگس آبیار)نویسنده و كارگردان( 
اول  نقش  زارعی)بازی گــر  مریال  و 
زن( متشكرم كه كاری كردند امروز 
مادرم را برای اولین بار دیدم! با همان 
شوكت و شــكوه بی بدیلی كه دارد 
بود؛  مانده  برای ام مستور  امروز  تا  و 
شوكتی كه تنها برازنده ی قامت یک 

»مادر شهید« است و بس.

امیر حسین ثابتی
تا پیش از دیدن شــیار 143 آنقدر تعریف و تمجید از آن شنیده و خوانده بودم كه 
احتمال می دادم بعد از دیدن فیلم احساس كنم بسیاری از آن تعاریف اغراق بوده و 
این فیلم آنقدرها هم شایسته تمجیدها و تحسین ها نبوده است اما بعد از پایان فیلم 
كه تقریبا تمام حاضران در سینما، چشم های خیس خود را پاک می كردند، فقط و فقط 

بابت این فیلم نرگس آبیار را تحسین كردم.
جدای از آنكه این فیلم قطعا به یک »برند جدید« در سینمای دفاع مقدس در كنار 
آثاری مانند از كرخه تا راین، بوی پیراهن یوسف، آژانس شیشه ای و... تبدیل خواهد 
شد؛ آنچه در ماندگار بودن این فیلم تاثیر فراوانی داشت نه فقط فیلمنامه قوی و یا 
بازی هنرمندانه مریال زارعی، كه تاثیر یک واقعیت »فرامادی« و »معنوی« احساس 
می شود؛ چنانچه خود نرگس آبیار كارگردان فیلم در نشست خبری خود در این باره 
گفت: »زارعی تمام مدت سر صحنه روزه بود و با زبان روزه بازی می كرد آنهم در آن 

شرایط سخت و روزهای گرم تابستان.«

تقی دژاكام
امروز هر چه بیشــتر با فیلم شگفتی بر 
انگیز »نرگس آبیار« جلو می رفتم و مثل 
همه تماشاگرانی كه همراه با فیلم گریه 
می كردند، تحت تاثیر قرار می گرفتم برای 

اولین بار در زندگیم این آرزو را كردم...
من هیچ گاه آرزو نداشــتم زن باشم. از 
كوچكی تا حاال خوشحال بودم و هستم 
كه مرد هستم و مثال خیلی از كارهایی 
كه معموال خانومها نمی توانند یا نباید یا 
بهتر است انجام ندهند را مرتكب بشوم. 
از دیوار راســت خانه باال رفتن و توی 

كوچه بازی كردن تا جبهه رفتن و تفنگ 
دست گرفتن و جنگیدن و...

امروز اما دوست داشتم برای دقایقی زن 
بودم تا می توانستم درست بعد از دیدن 
بر دستهای  فیلم شیار 143 می رفتم و 
سازنده اش بوسه می زدم؛ دستهایی كه 
كار نه یک مرد، كه دهها مرد جنگی را 
كرده است و شاهكاری خلق كرده است 
كه به قول ابراهیم حاتمی كیا مثل آژانس 
شیشه ای و مریال زارعی مثل حاج كاظم 
در دل و روح مــردم و فرهنــگ ایران 

اسالمی جاودانه خواهد شد...

احمد عمویی
امشب شیار 143 رو در سینما باتفاق همســر دیدیم. بد نبود ولی اونطور كه تعریف 

می كردن هم به نظرم نبود!
البته نظر و سالیق افراد متعدد است و به كارگردان و بازیگری مثل مریال زارعی باید 
خدا قوت گفت و تشكر از موضوع خوبی كه انتخاب شده بود. حقیقتا دست و پای این 
افراد را باید طال گرفت وقتی امثال رضا عطاران هم در این سینما فیلم می سازند. من 
در سالن هم، ندیدم خیلی افراد گریه و زاری كنند و تنها نسبت به سكانس آخر و در 
آغوش گرفتن فرزند شهید، عواطف افراد را تحت تاثیر قرار داد در حالی كه در پخش 

»میهمان داریم« خیلی سكانسها بود كه بیننده را متاثر می كرد.

وحید یامین پور
چراغی روشن نبود ولی می شد فهمید 
تمام كسانی كه فیلم را تماشا می كردند 
در تمام مدت اشک می ریختند. من هم 
هیچ وقت برای هیچ فیلمی تا این اندازه 
گریه نكرده بودم« شیار 143 »اثر نرگس 
آبیار با دردسر به بخش مسابقه جشنواره 
فجر راه یافته؛ اثری كه در عین سادگی 
یكــی از بهترین های ســینمای دفاع 
مقدس است. نه تروكاژهای خیره كننده 
دارد نه صحنه پردازی عجیب و غریب، 
نه حتی موسیقی و نه هیچ عنصر مزاحم 
دیگر... قصه ای آشــنا از مادران شهید 
»شیار  هستند.  ما  مادران سرزمین  كه 
143« زیباترین سند مردمی بودن جنگ 
ماست. قصه ی ابتالء عظیم مادرانی كه 
هیچ بیانی از عهــده ی روایت بزرگی 

شــان برنمی آید. ضمن احترام به اثر 
ماندگار مرحوم علی حاتمی، نام »مادر« 

را شایسته ی این فیلم می دانم.
ارســطو تراژدی را می ستاید و معتقد 
اســت »كاثارســیس« ایجاد میكند. 
كاثارسیس را تزكیه معنا كرده اند. هم 
افق شدن با فضیلت های قهرمان قصه 
و شریک شدن در دردهای مقدسش؛ 
به این معنا »شیار 143« شما را تزكیه 
میكند. درد كشــیدن، دلتنگ شدن 
و هق  اشكها  از  ریختن...اینرا  اشک  و 
فهمید...  خواهید  مخاطبانش  هق های 
من به حرف تكنسین هایی كه معانی را 
به پای تكنیک مقدسشان ذبح میكنند 
گوش نمی دهم. »شــیار143« چه تله 
فیلم باشد چه هرچیز دیگر، ستودنی 

است.

نظركوتاه دو كاربر مستعار:
hermes Irani  : شیار 143 دو تا روایت داشت. روایت فراق یک مادر از جگر گوشه 
اش و یک روایت پنهان دیگه هم داشت كه چیزی از روایت اول كم نداشت و اون هم 
روایت روستا بود. جز معدود فیلمهایی است كه تقریبا روستا در آن به صورت واقعی 
بازنمایانده شده بود: فرهنگ كار و تالش روستاییان كه در آن هیچ كاراكتر روستایی 
)زن ومرد( در حالت بزم و فراغت نبود، هر كســی هر لحظه مشغول به فعالیتی بود. 
همدلی و همكاری و مشاركت روستاییان در كار و شادی و غم... اینا اون ساختارهایی 

كه ما در این شهرهای آلوده و مصرف زده بهش نیاز داریم.
mosayeb aqa  : اگه سكانس های تفحص در فیلم شیار 143 حذف شود نه تنها 
از فیلم هیچ چیز كم نمی شــود بلكه  بر عیار آن افزوده می شود. چون خانم آبیار در 
كنار مادران شهدا زندگی كرده، آن ها را خوب درک كرده و بنابراین خیلی خوب مادر 
شهید را تصویر كرده. ولی از تفحص غیر از شنیده ها چیز دیگری در سبد داشته ها 
نداشته و بنابراین نتوانسته آن را خوب نمایش دهد. كاش در محدوده داشته های خود 

می ماند و از آن فراتر نمی رفت.  

محمد مسیح یاراحمدی
آخر سینما  رو ســانس  شیار 143 
اصلی آخر  دیدیم؛ صحنه  فلسطین 
گریه  مكرر صدای هــق هق  فیلم 
خلق اهلل شنیده می شد. موقع بیرون 
اومدن ســتون »خیلی پسندیدم« 
صندوق تقریبا پر شده بود، تخمینی 

داده  رای  گزینــه  این  به  90درصد 
بودن. عالی بــود. انقدر خوب كه به 
نظرم حقش اســت اصال مرامی هر 
كس بلیط جشــنواره هم نداره بره 
تو صف وایســه بلیط بگیره، فیلم 
رو ببینه و حال كنه و آخرش حتما 

بیشترین امتیاز رو بده.
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در ابتدای این نشست سید مصطفی 
فرهنگ  كارگروه  مسئول  رضایی 
مقــدم خدمت  خیر  و تمدن، ضمن 
میهمانــان و عوامل فیلم شــیار 143 
فلسفه وجودی این جلسه را دغدغه ای 
دانست که در ارتباط با انقالب اسالمی 
و مفاهیم مرتبط با آن وجود دارد. وی 
افزود: مــا معتقدیم که حقیقت انقالب 
اســالمی ظهورات و تجلیات مختلفی 
دارد. یکی از ظهوراتش، ظهور معنایی 
و مفهومی اســت که متکلف بسط این 
ظهور، اســاتید دانشــگاه و حوزویان و 
اصحاب علوم انســانی و اندیشــمندان 
هســتند. یکی دیگر از ظهورات انقالب 
اسالمی، ظهور عینی و مصداقی است. 
در واقع حوادث و وقایع انقالب اسالمی 

از جمله خود انقالب اسالمی و قضایای 
مرتبط با آن و جنــگ تحمیلی و ادامه 
حرکت انقالب تا به امــروز، از ظهورات 
عینی حقیقت انقالب اســالمی است. 
ما معتقدیــم که متکلــف این بخش، 
هنرمندان و اصحاب فرهنگ هســتند 
که وظیفه ســنگنی به دوش دارند. به 
نظر می رسد از تعامل این دو قشر یعنی 
اصحاب اندیشه و اصحاب فرهنگ بتوان 

به تولید آثار مطلوب رسید.
به نظر می رسد فیلم »شیار 143« هم - 
به عنوان فیلم دوم سینمایی خانم آبیار- 
در این اوضاع و احوالــی که فیلم های 
متفاوتی با فضای انقالب اسالمی تولید 
می شود، واقعا دغدغه مند به این مسائل 
پرداختــه و این کم هنری نیســت که 

انتظار الفت
اولین نشست از سلسله نشست های تحلیلی میقات هنر به همت »كارگروه فرهنگ 
و تمدن« جبهه فكری انقالب اسالمی با عنوان »گفتگوی رو در روی اصحاب اندیشه 
و هنر انقالب اسالمی با عوامل فیلم شیار 143« در كتابخانه مؤسسه اشراق برگزار 

شد.  

سلسله نشست های تحلیلی میقات هنر

بشود با موضوعات بکر انقالب اسالمی، 
مردم را به این زیبایی و هنرمندی تحت 

تأثیر قرار داد.
البته ما معموال در فضای پس از تولید 
صحبت و نقد می کنیم ولی باید گفت 
که در واقع فضای پیش از تولید برای ما 
مهم تر است. اگر بتوانیم این تعامل رو در 
فضای پیش از تولید، در روند تولید اثر 

تعریف کنیم خیلی بهتر است.
سپس، سید حســین شهرستانی 
مســئول مؤسسه اشــراق عنوان 
کرد: ما به عنوان یک موسســه فکری 
که جمع متکثــری از اصحــاب علوم 
انســانی که دغدغه ی ایــران معاصر و 
دغدغه ی انقــالب اســالمی را دارند، 
می توانیــم ظرفیــت نخبــگان علوم 
انسانی را در خدمت شــما قرار دهیم. 
شــاید مجموعه های دیگر می توانند از 
حســابهای مالیشــان برای حمایت از 
کارهای هنری کمک کنند ولی ما فقط 
می توانیم به شما بگوییم که اگر بتوانیم 
به لحــاظ فکری و به لحــاظ محتوایی 
گوشه ای از کار شما را بگیریم و در این 
حرکت پر برکت شــما کمکی بنماییم 
برای ما یک افتخار است.  در ادامه این 
نشســت تعدادی از نخبگان و فعاالن 
حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه هایشان 
را مطرح کرده و بــا عوامل این فیلم به 
بحث و گفتگو پرداختند که به گزیده ای 
از مهمترین مباحث - با اندکی تلخیص 

و تصرف - اشاره می شود. *

میر شــمس الدین فالح هاشمی 
شاعر و كارشــناس ادبیات: یکی از 
عوامل موفقیت فیلم شــما باورپذیری 
قصه اســت. می خواســتم ببینم شما 
مدیوم سینما را چطور دیدید که از عالم 

داستان به سراغ آن آمدید؟
نرگس آبیار كارگردان فیلم شیار 143: 
البته ادبیات برای من خیلی عمیق تر از 
سینماست. چون ادبیات کارکرد تخیلی 
و هرمونتیکــی دارد. قابلیت تفصیلی و 
تأویلی دارد. ولی به نظرم زبان ســینما 
جهانی تر است. اگر بشــود ویژگی های 
ادبی رو هــم در ســاخت فیلم رعایت 
کرد، اثرش عمیق تــر بوده و با مخاطب 
بیشــتری روبرو می شود. و من در شیار 
143 سعی کردم که اینگونه شود. یک 
چیزی که فکر می کنم تو ســینمای ما 
کمتر رعایت می شود، زاویه دید است. 
چون من در ادبیات کار می کنم می دانم 
که زاویه دید در سینما چقدر می تواند 
کارکرد داشته باشد. البته منظورم زاویه 

دید دوربین است نه زاویه دید روایت.
فالح هاشمی: احســاس می شود در 
فیلمهایتان نشــانه هایی از کار مستند 

وجود دارد.

آبیار: بله مســتند این امکان را به شما 
می دهد که از پتانســیل فضا استفاده 
کنیــد. بایــد ویژگی هــای دراماتیک 
موضوع را زود کشف کنید. یک کشف و 
شهودی برای شما اتفاق می افتد. ولی در 
کار داستانی این طور نیست. به خاطر 
همین من یاد گرفتم که در کار داستانی 

بداهه داشته باشم. 
دكتر ساعی كارشناس حوزه رسانه 
و استاد دانشگاه: االن یک کانتکسی 
فراتر از سینما پیرامون این فیلم شکل 
گرفته که به نظر من ارزشــش شــاید 
کمتر از ارزش اتفاقی که داخل ساخت 

فیلم افتاده نیست!
البته به نظــرم یک نوع نــگاه زنانه در 
سینمای ما غلبه پیدا کرده است. حتی 
مرد هــای ما هم دارنــد فیلمهای زنانه 
می ســازند. البته نمیخواهم بگویم که 
نگاه ســینمای زنانه خوب است یا بد و 
به نظرم ترکیبی از نگاه سینمای زنانه و 
مردانه است که می تواند موفقیت آمیز 
باشد ولی االن ســینمای زنانه ما کامال 

غلبه پیدا کرده است. 
از طرفی بنظرم شــاید آن حماســه و 
اقتداری که من انتظار داشــتم از یک 
مادر شهید ببینم در فیلم شما کمرنگ 
بود و جنبه های احساسی در آن خیلی 

غلبه داشت.
آبیار: مــا مجبوریــم بــرای این که 
شــخصیت را باورپذیر کنیــم، از یک 
شخصیت به آن حد کامل چشم پوشی 
کنیم. برای این کــه مخاطب آن را باور 
کند، باید شخصیتی را نشان دهیم که 
وجوه انســانی اش خیلی پررنگتر باشد. 
یعنی ته دلش تردید را از رفتن پسرش 
ببینیم ولی در عین حال هم به او  بگوید 
که من راضی ام به این ســوی چراغ، به 

این برکت راضی ام که بری.
آبیار: ببینیــد مطمئن باشــید که با 
پر رنــگ کردنش می رفتیــم روی مرز 
کلیشــه. این تفاوت را باید در الیه های 
پنهان فیلم و با هوشــمندی نشان داد. 
الفت توی این انتظار پخته می شــود، 
شخصیتش کامل تر می شود و به جایی 
می رسد که تسلیم می شــود. از اول که 
تسلیم باشد که حسی در مخاطب ایجاد 

نمی کند! ما خیلی مرز باریکی داریم ...
قاســمی تهیه كنننده فیلم شیار 
143: مهم اینست که سکنات این مادر 
شهید به گونه ای باشــد که نشان دهد 
فرزندش در راه کشــور و به فرمان امام 
خمینی)ره( شهید شده است. به خاطر 
کلیشه هایی که ما گرفتارش شدیم مِن 
فیلمساز جرأت نمی کنم به یک شکل 
بهتر و خالقانه تر داستان را روایت کنم. 

این کار یک بندبازی می خواهد ...
سید محمد حســینی كارشناس 
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سینما: شعار، فی ذاته چیز بدی نیست. 
منتها وقتی ســر جایش استفاده شود. 
اتفاقا انقالب ما پر از شــعار است. و این 
شــعار ها باید درســت به کار رود. ولی 
وقتی سر جایش به کار نمی رود از کار 

بیرون می زند. 
امیر داســارگر فیلمساز: »می روم 
تا امــام تنها نماند« را نمی شــود تا ابد 
از ترس این که مردم در ســینما پس 
می زنند نگفت. »امام را تنها نگذارید« را 
باید باالخره بتوان روزی در سینما گفت. 

حاال چه جوری؟!
آبیار: من مجبورم اگــر یک زمانی به 
داستان زندگی شهید همت پرداختم، 
آن ماجرای عاشقانه شهید همت را هم 
در داستان لحاظ کنم. چون این ماجرا 
داستان را دراماتیک و قشنگ می کند، 
باید بیاورم تا بیننده با تمام وجود باورش 

کند.
رضایی: ما باید بدانیم که زبان هنر زبان 
مجاز است. زبان استعاره و کنایه است و 
اثر استعاره، اثری عمیقتر است. »الکنایه 
ابلغ من التصریح«. زبان هنر و ســینما 
قطعا زبانی کنایی اســت که از طریق 
ضمیر ناخودآگاه، بر انسان اثر می گذارد. 
و ما می بینیم که فیلمهای مطرح غرب 

هم همینطور است.
آبیار: بلــه فالنی هم در ســینماتک 
خانه هنرمندان که اصــال به ظاهرش 
نمی خورد، برای این فیلم گریه می کند 
و احترام می گذارد و اعتقاد دارد که این 
فیلم احترام برانگیز اســت و رنجی که 
این مادر می برد، رنج خفیفی نیست و 
رنج شکوهمندی اســت. این مادر را ما 
با شــخصیت و با شکوه می بینیم. تمام 
شکوهمندی صحنه آخر به این بود که 
خلوت باشد که همه توجه ها به سمت 
تابوت و پرچم رود و الفت با آن احساس، 

پرچم را نوازش کند و ببوسد.
آبیار: ببینید حادثه عاشــورا وشهادت 
امام حسین)ع( هم باالخره تلخ به نظر 
می آید و به هر حال یک حالت تراژیک 

دارد ولی به شدت حماسی است.
شهرستانی: اتفاقا این جا هم شخصیت 

الفت، حزن با صالبتی دارد.
حسینی: به لحــاظ تکنیکی احساس 
کردم رنگها به ســمت نوعی گرفتگی 
می رود که فضای سرد انتظار را به تصویر 
بکشد تا رنگ الفت متجلی شود. آیا این 

کار عمدا در فیلم اتفاق افتاده بود؟
آبیار: من خیلی حســی غریزی جلو 
رفتم. واقعا احســاس می کردم صحنه 
تابوت باید خالی باشد و میزانسنم کامال 
حســی بود. النگ هایی کــه ما گرفته 
بودیم از آن صحنه آخر و آن نمای النگ 
تنهایی الفت با ایــن کودک، اینها همه 
خیلی حسی غریزی رفته بود جلو. حتی 

آمــدن رنگها، رفتن رنگهــا، همه اینها 
خیلی غریزی اتفاق افتاده بود ...

شهرســتانی: این فیلم، زبانش زبان 
جهانی اســت ولی روحش روح ایرانی 
است. در واقع شــما می توانید فیلمی 
بسازید که هم روحش روح ایرانی باشد 
و هم زبانش زبــان ایرانی. ولی آن وقت 
دیگر نمی تواند همزبانی بکند در جهان. 
اما این که زبان، زبان جهانی باشد مهم 
است در عین اینکه روح ایرانی در فیلم 

جریان دارد.
آبیار: من در این فیلم نگاه توریســتی 
هم به این موضوع نداشتم. یعنی بعضی 
وقت ها یــک فیلم هایــی می بینید که 
سنت ها را نشــان می دهد ولی خیلی 
نگاه توریســتی و خاص به آن موضوع 
دارد. ولی من اصال این نگاه را نداشتم. 
یعنی این مسأله را در بطن زندگی مردم 
نشان دادم و سعی کردم همان چیزی 
که بوده را روایت کنم و نخواستم که از 
این موضوع برای هدف خاصی استفاده 

بکنم.
آبیار: مثال یک نفــر از این تیپ های 
خیلی الئیک روشــنفکر آمــده بود به 
من می گفت اگر می خواهی فیلمت به 
جشــنواره خارجی برود، در جلوه های 
ویژه بــه جای پرچم یــک کفن بکش 
روی جنازه. گفتم می خواهم فیلمم به 
جشنواره نرود! من چیزی که در واقعیت 
بوده انکار کنم کــه بخواهم فیلمم به 

جشنواره خارجی برود؟!
رضایی: گریه ای که شما توی این فیلم 
از مردم گرفتید را باید ده برابرش را فیلم 
رســتاخیز می گرفت! ولی مخاطب در 

آنجا ارتباط خاصی نمی گیرد. می خواهم 
ببینم چطور می شود که صحنه مواجهه 
مادر شــهید با پیکر کوچک فرزندش 
در فیلم شــما، اینطور جذاب و اثرگزار 
می شود؟ حتی من در برج میالد شاهد 
بودم که رضا عطــاران تحت تاثیر فیلم 

قرار گرفت!
آبیار: بلــه در نمایش کاخ جشــنواره 
هم اینجوری بود. خیلــی از آن آدمها 
دلشــان می خواست اشکشــان آشکار 
نشــود و گریه نکنند و جلوی خودشان 
را بگیرند و بگویند نه ما منتقدیم! ولی 
همین اتفاق افتــاد. در حوزه هنری هم 
صــدای گریه جمعیت رفــت هوا! بعد 
صحنه نوزاد که می آمد، گریه مردم هق 
هق بلند اوج می گرفــت دوباره می آمد 
پایین دوبــاره اوج می گرفت. من حس 
می کردم و واقعا تو فیس بوک هم مردم 
یه جاهایی نوشته بودند که مثل روضه 
حضرات زهــرا)س( بود! یک همچنین 

اصطالحاتی به کار برده بودند.
آبیار: از طرفــی حاشــیه در فیلم ما 
چون مســتقل بود کمتر بــود. من به 
جزئیات خیلی اهمیت می دادم و خیلی 
می خواســتم بازیها همه یک دست و 
باورپذیر شــود. همچنین شرایطی که 
فیلم در آن ساخته شــد که در حال و 
هوای ماه رمضان هــم بود خیلی مؤثر 
بود. موقع نوشتن فیلم نامه و ... هم، من 
خیلی چیز ها رو سعی می کردم رعایت 
کنم. خود خانم زارعــی هم همینطور 

بود. 
آبیار: موقع پیش تولیــد، دفعه اولی 
که خانم زارعــی آمد بــود دفتر، من 

صحنه هایی مستند از مادران شهدایی 
که با اســتخوان بچه هایشــان مواجه 
می شدند داشــتم و به ایشــان نشان 
دادم. خودش خیلی تحــت تاثیر قرار 
گرفت. گفتم که حاال اینجا این مادران 
با استخوان ها مواجه می شوند ولی شما 
باید با کفن برخورد کنی. حالش خیلی 
دگرگون شــد و خوب من فهمیدم که 
این فضا را درک می کند. به همین دلیل 
هم ما می بینیم که این حس به خوبی 

در بازیش هم منعکس شد.
قاسمی: حتی عطاران به من گفت که 
من در تیزرش می توانم به شــما کمک 
کنم! گفتم چجــوری؟! )خنده حضار( 
می خواستم بهش بگم می خواهی تیزر 

را بخوانی؟!
رضایــی: البته بــه نظر مــن اینکه 
کارگردان و بازیگر اصلی این فیلم خانم 
بوده هم خیلی در قــوت کار موثر بوده 
اســت و توانســته به خوبی این حس 
لطیف و شــکوهمند مادرانه را منتقل 

کند. 
قاســمی: البته االن دارند این فیلم را 

یک مقدار سیاسی می کنند.
از روشــنفکرها که  آبیار: االن خیلی 
پشت فیلم بودند دارند کنار می کشند 
چون می ترســند این برچسب بهشان 
بخورد که شما رفتید از یک فیلم خاص 

دفاع کردید!
قاسمی: البته در طــول کار خود خدا 
یک انــرژی به مــا داده بــود که اصال 
متفاوت بود. همین که 15 - 16 ساعت 
توی آفتاب رفســنجان یا تــو فضای 
معدن سرچشــمه کــه نزدیک 5000 
متر ارتفاعش هست، شما بتوانید دوام 
بیاورید، خیلــی کار کردید. ولی خوب 
لطف خداســت دیگر. ما خدا را لمس 
کردیم خیلــی چیزاهایش مربوط به ما 

نیست اصال.
رضایی: دستتون درد نکند. واقعا لطف 
کردید. ما اینجا یک کلبه محقری داریم. 
هر وقت صالح دونستید تشریف بیاورید 

تا در خدمتتان باشیم  

*الزم به ذكر است كه در این نشست، فعاالن و 
نخبگان دیگری چون دكتر مهدی جمالی فر دبیر 
اتاق تاریخ، محمد حســن شاهنگی دبیر اتاق 
رسانه، كاظم سجادی دبیر اتاق معماری، علیرضا 
بلیغ دبیر اتاق جامعه شناسی، مهدی معافی دبیر 
اتاق مدیریت، طه حكیمی مسئول دانشجویی، 
محسن دریالعل، حامد تقی زاده، حامد صالحی، 
قاسم اكبری، ســید محمدرضا اصنافی و ... از 
فعاالن هنری، رسانه ای و سینمایی كشور نیز 
حضور داشتند كه تعدادی از آنان در این جلسه 

به بحث و گفتگو پرداختند.
موسسه اشراق

مركز راهبردی جبهه فكری انقالب اسالمی

مثال یک نفــر از ایــن تیپ های خیلــی الئیک روشــنفكر آمده بود 
به مــن می گفت اگــر می خواهــی فیلمت بــه جشــنواره خارجی 
بــرود، در جلوه های ویژه به جــای پرچم یک كفن بكــش روی جنازه. 
گفتم می خواهم فیلمم به جشــنواره نرود! من چیزی كــه در واقعیت 
بوده انــكار كنم كه بخواهــم فیلمم به جشــنواره خارجــی برود؟!
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نقد فیلم

جالب تر آن است که این سیمرغ همیشه 
مهم، در حالي به فیلم بي ادعاي »شیار 
143« رسید که شبه روشنفکران وطني 
امســال با جنجال فراوان و ادعاي بیان 
حرف هاي ناگفته در این هشــت سال 
و طرح بي واســطه  دغدغه هاي مردم به 
جشــنواره آمده بودند و فکر مي کردند 
که با نشــان دادن یک ایران سراســر 
فالکت، بدبختي و افسردگي با انبوهي 
از مشکالت حقوق بشري، طي اقدامي 
جسورانه گوشه اي از دردهاي مردم ایران 
را به تصویر کشــیده اند و از همین رو، 
مورد استقبال فراوان قرار خواهند گرفت.

این تحلیل تعداد زیادي از فیلمســازان 
ایراني، باعث شد تا امسال سینماي ایران 
لبریز شــود از تصویر زناني که از مردان 
کتک مي خورند، مردمي که براي ادامه  
زندگــي مجبورند نه یــک کلیه که هر 
دو کلیه  خود را بفروشــند، زناني که از 
روي مشــکالت اقتصادي به تن فروشي 
روي آورده انــد، خانواده هایي که از فقر 
و بي پولي در آســتانه  نابودي هستند، 
مادراني که از روي نداري بچه هاي خود 
را براي بزرگ شدن به دیگران مي سپارند 

و. . . اما چرا مخاطبان فیلم هاي جشنواره  
ســي و دوم فجر، این فیلم هاي ســیاه 
و افســرده را که از حیــث مضموني به 
گزارش هاي »احمد شهید« - گزارشگر 
ویژه  حقوق بشر سازمان ملل در ایران- 
شباهت زیادي داشتند، پس زدند و در 
عوض، »شــیار 143« و روایتش از یک 

»مادر شهید« را برگزیدند؟
به نظر مي رســد که هرگاه فیلم مؤثر و 
خوش ساختي توانسته مفاهیم مذهبي 
و انقالبي را در بســتري از یک داستان 
جذاب روایت کند، همان طور که »شیار 
143« نائل به این موفقیت شــده- با 
اقبال توأمان مــردم و منتقدان مواجه 
شــده اســت و فارغ از گزاره هاي بارها 
باطل شــده اي چون »فیلم هاي دفاع 
مقدس دیگر مخاطب ندارد« و »مردم 
دغدغه  دفــاع مقدس ندارند«، اقشــار 
قهرکرده با سینما را به سالن هاي تاریک 
کشــانده اســت. حقیقت آن است که 
فیلم هایي چون »شیار 143« مخاطب 
را از زندگي کنوني خــود جدا مي کند 
و او را به اندیشــیدن به سطوح باالتري 
وامي دارد، بنابرایــن مخاطب فیلم در 

نهایــت ســالن را الاقل بــا یک حس 
خوب که ممکن اســت از منشأ آن هم 

سردرنیاورد، ترک مي کند. 
مخاطبي که با ســکانس پایاني »شیار 
143« بغض مي کند و مي گرید، وقتي 
از سالن سینما بیرون مي آید، غصه دار 
نیســت که هیچ حتي مي تــوان گفت 
بر اساس قاعده  مشــهور »بهجت بعد 
از روضه«، حــال خوبي هــم دارد. اما 
افسرده کننده  مثاًل اجتماعي  فیلم هاي 
که به صورت فله اي در جشــنواره  فجر 
امســال پذیرفته شــده بود، جز اینکه 
مردمي را کــه در زندگــي فعلي خود 
با مشکالت مادي دســت و پنجه نرم 
مي کنند، بیش از قبل افسرده و ناامید 
نماینــد، کارکردي ندارنــد. در چنین 
شرایطي، آیا اســتقبال از فیلمي چون 

»شیار 143« غیرمنطقي است؟
چرا فیلمســاز ایراني فکر مي کند مردم 
در میان مشــکالت فراوان اقتصادي و 
غیراقتصادي خود، راهي سینما مي شوند 
تا دوباره روي پرده همین مشــکالت را 
با کلي ادا و اطوار روشــنفکري و ریتمي 
حتي کندتر از ریتم زندگي تماشا کنند 

و در نهایت کارگردان به او این مفهوم را 
منتقل کند که ایران را فالکت برداشته و 
از تو هم هیچ کاري براي اصالح وضعیت 
برنمي آید؟ آیا ریشــه  کاهش رونق هر 
ســاله  ســینماي ایران به جاي مسائل 
موهومي چون ممیزي، در ناامیدکننده 
نداشــتن  اجتماعي،  فیلم هــاي  بودن 
قهرمان و ناتوانــي کارگردانان در انتقال 
حس خوب در پایان فیلم ها نیست؟ رأي 
مردم به »شیار 143« درست در روزهایي 
که سینماگران ایراني مي خواهند تمام 
ناکامي هاي خود در چند ســال اخیر را 
به دوش ممیزي ســفت و سخت دولت 
قبلي و محدودیت ها بیندازد، شاید نوعي 
پالس از سوي مخاطب - آن هم نه از نوع 
عام که از گروه جشنواره پســندش- به 
این ســینماگران باشد که بدون نزدیک 
شدن به خط قرمزها، بدون نشان دادن 
سیاهي ها، بدون در نظر گرفتن خواست 
جشــنواره هاي خارجــي، فقط و فقط 
با بازگو کردن یک داســتان ســاده اما 
آشــناي مردم این مرز و بوم، مي توان 
دل مخاطبان سخت پســند وطني را 

ربود... 

دل مخاطب با »مادرشهید« است نه »احمد شهید« 
قطعاً پیش از آغاز جشنواره  سي و دوم فیلم فجر، صحبت كردن از اینكه »شیار 143« سیمرغ بلورین آراي مردمي را تصاحب خواهد كرد یا حتي در 

بین چند فیلم اول آراي مردمي قرار خواهد گرفت، به یک شوخي بیشتر شبیه بود تا واقعیت. به ویژه آنكه قریب به اتفاق بزرگان سینماي ایران با مهدي آذرپندار 
فیلم هاي اسم و رسم دار خود در این جشنواره حضور داشتند و خبرها از مضامین ملتهب و حساس برخي فیلم ها حكایت مي كردند. اما این شوخي 
بعد از اكران اثر درخشان »نرگس آبیار« در سینماهاي مردمي، خیلي زود رنگ واقعیت به خود گرفت و »شیار 143« بعد از صدرنشیني پنج روزه، 
در میان فیلم هاي كارگرداناني چون »رخشــان بني اعتماد«، »كیمیایي«، »مهرجویي«، »پوراحمد«، »درویش«، »افخمي«، »حاتمي كیا«، »میركریمي« و »كمال تبریزي«، 

سیمرغ بلورین فیلم منتخب مردم را به خانه برد. 
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نقد و بررسی فیلم های جشنوارة اسکار 2014
بازهم شبه قهرمان ایدئولوژیک آمریکایی !

وقتی در اواخر مراسم هشــتاد و ششمین دوره 
www.smostaghaci.persianblog.ir

سعید مستغاثی  
اهدای جوایز آکادمی که بامداد دوشنبه 12 اسفند 
ماه به وقت تهران در سالن دالبی تیاتر لس آنجلس 
انجام شد، ویل اسمیت روی سن آمد تا بخش نهایی این مراسم را اجرا کند و به 
اصطالح Best Picture سال را اعالم نماید، لحظاتی پیش خود فکر کردم که اگر 
تا اینجای مراسم، هر چه که پیش بینی شد بی کم و کاست رخ داد و جوایز مختلف 
طبق آنچه قرار بود اهداء شد و مراسم اسکار هشــتاد و ششم مانند یک آیین 
خشک و خسته کننده به قول نیویورکی ها لوس و پیش پا افتاده برگزار گردید، 
شاید برای بخش پایانی در حد خود این مراسم، یک سورپرایزی صورت بگیرد و 
حاال که تا اینجا، فیلم »جاذبه« 7 اســکار و از جمله تعیین کننده ترین اسکارها 
مانند کارگردانی و فیلمبرداری و تدوین و موسیقی را دریافت کرده، احتمال دارد 
برخالف تمام پیش بینی ها و جوایز مختلفی که در حلقات مختلف اسکار به فیلم 
»12 سال یک برده« اعطاء شده، خرق عادتی صورت گرفته و اسکار بهترین فیلم 

را به »جاذبه« بدهند. البته چنین انتظاری چندان دور از ذهن نبود چراکه مثال در 
سال 1992 وقتی نوبت اعالم اسکار بهترین فیلم رسید و به خاطر آن پل نیومن و 
الیزابت تیلور روی ســن رفتند و همه پیش بینی ها حکایت از برنده شدن فیلم 
»باگزی« داشت که 13 نامزدی مراسم را از آن خود کرده بود )و در اغلب مراسم و 
منتخبان انجمن ها و اتحادیه های حول و حوش اسکار نیز برگزیده شده بود( اما 
ناگهان نام فیلم »ســکوت بره ها« از داخل پاکت درآمد. فیلمی که در اوایل سال 
1991 اکران شده بود و از همین جهت هم شــانس چندانی برای شکست رقیب 

قدرتمند خود یعنی »باگزی« نداشت. 
در آن زمان تازه دریافتم چرا در آغاز مراســم، بیلی کریستال )میزبان یا مجری 

مراسم( به شکل و قواره دکتر لکتر فیلم »سکوت بره ها« به روی سن آمد! 
اصال یادمان رفته بود سال گذشته اش هم در آغاز مراسم، بیلی کریستال با اسب و 
به شکل سروان جان دانبار فیلم »رقصنده با گرگ ها« روی صحنه آمده بود، همان 

فیلمی که اسکارهای اصلی از جمله اسکار بهترین فیلم سال را درو نمود  



62

اسکار 2014

20
14

ار 
سک

ی ا
ها

لم 
فی

بر 
ی 

ور
مر

اتفاق در سال 2006 هم  این  البته 
افتاد و درحالی که فیلم»کوهستان 
مراسم  پایانی  لحظه  تا  بروکبک« 
اســکار می تاخت و جایزه بهترین 
کارگردانی را هــم گرفت اما جک 
نیکلســون که برای اهدای اسکار 
رفته  صحنه  روی  فیلــم  بهترین 
بود، نــام فیلم »تصــادف« را از 
درون پاکت بیرون کشــید. فیلم 
کم هزینه ای که تقریبا کمتر کسی 

انتظار برنده شدنش را داشت.
اما در مراســم امســال، علیرغم 
تمامی ایــن انتظــارات و خوش 
انتظار  حتــی  کوچک،  بینی های 
همان یک خــرده تغییر و تفاوت 
هم برآورده نشــد و نام فیلم »12 
بهترین  به عنوان  برده«  سال یک 
فیلم سال 2014 اعالم شد. فیلمی 
که مانند بســیاری از برگزیدگان 
بهترین فیلم تاریخچه اسکار، یک 
تکراری  موضوعی  با  متوسط  فیلم 
بود، خصوصا موضوع سیاه پوستان 
و برده داری و ظلم به آنها که این 
روزها ســکه رایج است )خصوصا 
پســت  در  اوباما  باراک  با حضور 

ریاست جمهوری ایاالت متحده ( !
اما با کمی دقــت می توان دریافت 
که انتخــاب فیلمــی مانند »12 
به عنوان فیلم  ســال یک برده« 
دقیقًا  86 ام،  اســکار  برگزیــده 
امسال  که  است  فرمولی  براساس 
مراسم چیده شده  این  روند  برای 
انداز  است. چنانچه هرسال چشم 
و دکتریــن و خط مشــی خاصی 
در انتخــاب نامزدها و برگزیدگان 
در مراسم اســکار و البته حلقات 
پیرامونی آن )مجموعه ای از مراسم 
و  انگلیس  در  بفتا  همچون  مشابه 
نگاران  روزنامه  برای  گلوب  گلدن 
خارجی مقیم هالیوود و انجمن های 
مختلف نقد فیلم در سراسر آمریکا 
و البته لندن و اتحادیه های هنری 
اعم از تهیه کنندگان و کارگردانان 
و بازیگران و نویســندگان و...که 
همیشــه انتخاب ها و برگزیدگان 
کم و بیش مشابهی دارند( ترسیم 
می شــود که ارتباط مستقیمی با 
موقعیت سیاســی ایاالت متحده 
در داخل و خارج داشــته و دقیقًا 
امنیت ملی ایــاالت متحده را در 
نظر می گیرد. آنچه که متاســفانه 
اساسا از فستیوال های سینمایی و 

جشنواره های ما دور است!! 
ولی چنین تناســب و توجهی در 
ایاالت متحده اصال موضوع غریبی 

نیست، چرا که سردمداران هالیوود 
گرداننده  که  کمپانی ها  صاحبان  و 
اسکار و مانند آن نیز می شوند، در 
واقع همان سرمایه داران و صاحبان 
بانک ها و تراســت ها و کارتل های 
محور  که  هستند  اقتصادی  بزرگ 
اقتصاد آمریــکا را می چرخانند و 
همان مالکان و شرکای زرادخانه ها 
و کارخانه های اسلحه سازی هستند 
کــه از منافع آمریکا در سراســر 
جهان دفاع می کند و همان کسانی 
هستند که در تینک تنک ها و مراکز 
اســتراتژیک ایاالت متحده برای 
دولتش تعیین خط مشــی و راه و 

روش می کنند.
از همین رو بود که فی المثل سال 
گذشته و در هشــتاد و پنجمین 
مراســم اهدای جوایز آکادمی که 
پس از شــرایط بحرانــی آمریکا 
دو  یکی  چالشــی  و  تقابــل  در 
ســاله با جنبش 99 درصدی وال 
محور  می شد،  برگزار  اســتریت 
مراســم برروی فیلم هایی تمرکز 
داشــت که در مقابله با تفکر 99 
درصدی و دفاع از ســرمایه داری 
سرمایه  ضد  حرکت های  تحقیر  و 
داری جهت گیری داشــتند و این 
و  برگزیدگان  لیست  در  آثار  گونه 
اسکار  حلقه  دوایر  همه  نامزدهای 
تحلیلی  مقاله  گرفتنــد.)در  قرار 
سال گذشــته در همین نشریه با 
بررسی تک تک فیلم های اسکاری 
و غیر اســکاری، به طور مفصل به 

چرایی این موضوع پرداختم.(
سال قبل از آن و در اسکار هشتاد 
و چهارم نیز میراث پدران درغرب 
و آمریــکا محور قرار داشــت و 
به خصوص در هــر 9 فیلم نامزد 
دریافت اســکار بهترین فیلم، به 
این  البته  رویت می شــد.  وضوح 
محور قرار داشــتن یک ســوژه 
محورهای  بــر  عالوه  موضوع،  یا 
ایدئولوژی آمریکایی  همیشــگی 
اســت مانند تفکــرات و عناصر 
ساالری  ســرمایه  و  نژادپرستی 
و  سکوالریسم  و  امپریالیســم  و 
فقرات  که  لیبرالیسم  و  اومانیسم 
صلیبی/صهیونی  غرب  ایدئولوژی 
را از دیرباز تشکیل داده و همواره 
و از آغاز در فیلم های هالیوودی و 
اسکاری وجود داشته و هر فیلمی 

ولو ذره ای از ایــن خطوط قرمز 
عبور کرده یا به آنها بی توجهی 

نشــان داده، نه تنها تولید و 
مواجه  اشکال  با  نمایشش 

شده که در صورت تولید مستقل، 
در هیچ یک از حلقــات جایزه و 
تقدیر و تجلیل رسمی قرار نگرفته 
اســت که در این باب مثال بسیار 
است و نگارنده در مقاالت متعددی 
از جمله در این نشــریه مصادیق 
مختلفی ذکر کرده و در ادامه این 
مطلب هم نمونه های ســال جاری 
این دســته از مصداق هــا را ذکر 

خواهم کرد.
اما امســال چه موضوع و سوژه ای 
محــور فیلم های اســکاری قرار 
تعمق  کمی  با  نظرم  به  داشــت؟ 
به اهدای اســکار بهترین فیلم به 
»12 ســال یک برده« می توان به 
سهولت، محور فوق را دریافت. آیا 
اصطالح  به  موضوعات  محور،  این 
سیاهپوســتی و دفــاع از آزادی 
آنهاست؟ اگر این موضوع محوری 
اسکار سال جاری است، پس چرا 
جای فیلم هایی ماننــد »باتلر لی 
فیلم  چرا  اســت؟!  خالی  دانیلز« 
خوش ساختی همچون »بزرگترین 
مبــارزه محمد علــی« در میان 

نامزدهای اسکار قرار ندارد؟!!
به نظر می آیــد موضوع محوری 

اســکار 2014 به صحنه تعیین 
کننــده ای در اواخر فیلم»12 

بازگردد.  ســال یک برده« 
همان صحنــه ای که براد 

پیــت به عنــوان یک 
داری  بــرده  مخالف 

اربــاب  بــاغ  در 
 ، ســت پو سفید

می سازد  آالچیق 
اوست  همین  و 

کــه باعــث 
و  رهایــی 

ن  یــا پا

12 ســال بردگی شــخصیت 
در  می شــود.  فیلم  ســیاه 

واقع و به ســیاق فیلم های 
نظر  مورد  سیاهپوســتی 

اینجا  در  بازهم  هالیوود، 
سفیدپوســت،  یک 

و  می شــود  منجی 
قهرمان  عنوان  به 

ظهور می نماید.
ن  مــا قهر

ست  پو سفید
 ، یی یکا مر آ

سال بیستم | شماره 453 | ا سفندماه 1392
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دیرین  محورهــای  از  یکــی 
فیلم های هالیــوودی بوده و 
سالیان  که  همان  هســت. 
وســترنر  عنوان  به  دراز 
مختلف  فیلم هــای  در 
حضور داشت و از همه 
انسانی  ویژگی های 
نشــان  برخوردار 
عالوه  به  می داد 
یــک ســری 
ت  صیا خصو
ن  مــا قهر

برخی  از  برگرفتــه  که  آمریکایی 
باورهای شــبه مذهبی و ســبک 
زندگی است که طی 200 سال برای 
و همه  آمریکا ترسیم شده  جامعه 
اینها مجموعه فرهنگ و ایدئولوژی 
آمریکایی را بوجــود می آورند که 
از قضا آکادمی علــوم و هنرهای 
بیانیه  اولین  در  آمریکا،  سینمایی 
و مانیفســت خود در سال 1929، 
معرفی  فیلم هایی  حامی  را  اسکار 
کرد که ایــن فرهنگ و ایدئولوژی 
را تقویت و بسط دهند و برجسته 
کردن این شبه قهرمان ایدئولوژیک 
ایاالت متحده  این روزهایی که  در 
به شدت مورد تحقیر ملل  آمریکا 
مســتقل و آزادیخواه به خصوص 
ایرانی هــا قرار گرفتــه و به قول 
برژینســکی دیگر هژمونی سلطه 
گرانه خویش را در میان کشورهای 
چنین  در  داده،  دســت  از  جهان 
شرایطی به شدت نیاز به قهرمان یا 
بهتر بگوییم همان شبه قهرمان های 
ایدئولوژیک خــود دارد تا حداقل 
بوسیله سینما، بتواند بار دیگر غرور 
از دست رفته خود را نزد جهانیان 
این دروغ  بار دیگــر  و  بازیافته 
تاریخــی را حقنه کند که فقط 
منجی  می توانند  آمریکاییان 

باشند.
اسکار، 3  مراسم  در خود 
ترکیب  از  مفصل  کلیپ 
و  گذشــته  فیلم های 
امروز تهیه شده بود 
نمایش درآمد  به  و 
که موضوع هر 3 
قهرمان  کلیپ، 
یــی  یکا مر آ
در  بــود. 

کلیــپ 

نخســت، این قهرمــان در قالب 
کارتون ها و انیمیشــن ها جستجو 
شــده بود و آنچنان که جیم کری 
به عنوان ارائــه کننده این بخش 
گفت سرشار از معجزه و شگفتی و 
حیرت بودند: از »شگفت انگیزها«و 
و »شرک«و  ای«  »وال  و  »شجاع« 
»پاندای کونگ فــوکار« گرفته تا 
و  پن«  »پیتر  و  مــاوس«  »میکی 

»دامبو« و »سفید برفی« و...
کلیپ دوم از قهرمان های فیلم های 
زنده تشکیل شــده بود، به قول 
قسمت  این  معرف  که  فیلد  سالی 
بود ؛ چه از نوع معمولی و چه غیر 
معمولی: از ســروان میلر »نجات 
سرباز راین« گرفته تا »سرپیکو«و 
هنــری »میلــک« همجنس گرا 
و »اریــن براکوویــچ« و آبراهام 
»لینکلــن« و »کاپیتان فیلیپس« 
و اسکار»شــیندلر« و تــا الیوت 
نس و افســر CIA در فیلم »سی 
دقیقه پس از نیمه شــب« و تونی 
کوویک  ران  و  »آرگو«  فیلم  مندز 
»متولد چهارم ژوییــه« و ویلیام 
واالس فیلم »شجاع قلب« و تا »بن 
هور« و جرج پنجم در »سخنرانی 
عربستان«  »الرنس  و  پادشــاه« 
و...) این ترکیب بســیار متفاوت، 
آکادمی  نظر  در  که  می دهد  نشان 
نشــینان، این قهرمان آمریکایی 
چه طیف گســترده ای از شــبه 
قهرمان های سیاســی و اجتماعی 
اطالعاتی  و  امنیتی  و  و جاسوسی 
را  افسانه ای  و  و جنگی  تاریخی  و 
مشترک  وجه  و  می دهند  تشکیل 
آنها این است که همگی در خدمت 
از رنسانس  نظام غرب جدید پس 

هستند و بس (. 
درباره  را  کلیپ ســوم  باالخره  و 
قهرمان های بــه اصطالح محبوب 
نمایش دادند از »هری پاتر« و ایتن 
گرفته  »جویندگان«  فیلم  ادواردز 
تا فرودو »ارباب حلقه ها« و پرفسور 
جونز و کاپیتان آمریکا و »هالک« و 
فیلم  لئونیداس  تا  گروه »آونجرز« 
»300« و تی 800 »ترمیناتور 2« و 
رییس جمهور امریکا در فیلم های 
»روز اســتقالل« و »دسپرادو« و 
»ترانسفورمرز« و تا »رابین هود« و 
»اسپارتاکوس« و نئو »ماتریکس« و 
کاپیتان جک اسپارو و »جیمزباند« 
و ســرگرد ریپلــی و »مردان 
و  واکر  اسکای  لوک  و  ایکس« 
و  من  بت  باالخره  و  »آواتار« 
اســپایدرمن و سوپرمن و 

در انتهای این کلیپ جمله یکی از 
همین فیلم ها پخش می شود که: تو 

یک قهرمان هستی!
به ایــن ترتیــب خــود برگزار 
کنندگان و ســردمداران آکادمی 
و مراسم اســکار، با این کلیپ ها، 
به طور رســمی خط اصلی هشتاد 
و ششمین دوره اســکار و معیار 
اساسی انتخاب و برگزیدن فیلم ها 
را ورای هنر و ســینما و تکنیک و 

ساختار و...بیان کردند. 
نگاهی اجمالی به فیلم های اسکاری 
مانند  که  می دهد  نشــان  امسال 
کلیپ های نمایش داده شــده، این 
در  آمریکایی  ایدئولوژیک  قهرمان 
همه آنها با اشکال و تنوعات مختلف 
وسترنر  یک  از  می خورد،  چشم  به 
ایدزی گرفته)در»کلوپ فروشندگان 
داالس«( تا یــک زن فضانورد )در 
کالهبردار  زوج  یــک  »جاذبه«(تا 
تا  آمریکایی«(  بازهــای  )در»حقه 
یک کاپیتان شــجاع )در»کاپیتان 
فیلیپس«( تا یک جــوان زرنگ و 
»گرگ  استریتی)در  وال  هفت خط 
وال اســتریت«( تا یک پیرمرد به 
آخر خط رســیده )در »نبراسکا«( 
تا یک زن کاتولیک مرتد شده )در 
»فیلومینا«( و تا یک برنامه هوشمند 

کامپیوتری )در »او«( و تا...
علیرغم همه تنوعی که در شــبه 
قهرمان های فوق به چشم می خورد 
اما همه آنها ویژگی ها و خصوصیات 
ایدئولــوژی و فرهنگ آمریکایی 
را دارا بوده که از اندیشــه غرب 
صلیبی / صهیونی نشات گرفته و 
به طور جزیی تــر در مورد هریک 
از این آثار و در جای خود توضیح 
داده شده است. اما آن دسته آثار 
و فیلم هــای ســینمایی که فاقد 
اسکار  امســال  محوری  موضوع 
یعنی شــبه قهرمان ایدئولوژیک 
آمریکایی بــوده اند، با وجود همه 
اسکار  از  روایی،  و  قوت ساختاری 
و گلدن گلــوب و بفتــا و جوایز 
منتقدان و...دور مانده اند که بعضا 
حتی در مراسم حلقات فوق، مطرح 
برنده  میزان  البته  و  اند  نشده  هم 
شدن و نامزد شدن و مطرح شدن 
هم بستگی داشته به نسبت دوری 
ویژگی های شبه  با  آنها  نزدیکی  و 

قهرمان ایدئولوژیک آمریکایی. 
)به نظرم این فقره برای مسئولین 
و مدیران و متولیان جشنواره فیلم 
فجر، بسیار می تواند آموزنده باشد! 

20پس لطفا مطالعه فرمایند!!(  
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سال بیستم | شماره 453 | ا سفندماه 1392

فیلمی از اســتیو مــک کویین )که 
هیــچ ارتباطی با آن بازیگر مشــهور 
تاریخ ســینما ندارد!( بــا کارنامه ای 
مملو از فیلــم کوتاه. تنهــا آثار بلند 
ســینمایی او، دو فیلــم گمنــام به 
نام های »گرســنه« در سال 2008 و 
»شرم« در سال 2011 است. اما این 
بار وی از فیلمنامه نویسی به نام جان 
ریدلی بهره گرفته کــه حداقل دو اثر 
مهم »3 پادشــاه« ) دیوید او راسل-
1999( و »پیــچ خطرنــاک« )الیور 
کارنامــه اش  در  را  اســتون-1997( 
دارد. اما در این سالهایی که سینمای 
هالیوود مملو از فیلم های به اصطالح 
سیاه پوســتی ترحم برانگیز شده که 
اغلب هم در مراســم سینمایی مانند 
اسکار تحویل گرفته می شوند، به نظر 
می آید فیلم »12 سال یک برده« در 
برابر آثــاری مانند »خدمتــکار« )تد 
تیلور-2011( و »جنگو رها شــده از 
بنــد« )کوینتین تارانتینو( که ســال 
گذشــته در مراســم اهــدای جوایز 
آکادمی حضور داشت و همچنین فیلم 
»پیشــخدمت لی دانیلز« )لی دانیلز( 
که امســال به نمایش در آمد ولی به 
دالئلی کــه در ادامه خواهد آمد مورد 

قرار  آکادمی  اعضــای  عنایت 
نگرفــت، حرفی برای 

نداشــته  گفتن 
 . شــد با

حتی فیلم »در گرمای شب« )نورمن 
جویسون( که در ســال 1967 جوایز 
اصلی اسکار را درو کرد و نقطه آغازی 
برای پرداخت هــای هالیوود به مقوله 
سیاه پوستان و نژادپرســتی و... بود 
)و در همان فیلم »پیشــخدمت لی 
دانیلز« هم با تحقیــر از آن صحبت 
می شود ( نســبت به این فیلم پر سر 
و صدای آقای مک کویین، یک سر و 

گردن باالتر می نمایاند.
اما تفاوت فیلم های به اصطالح سیاه 
پوستی که در اسکار مطرح می شوند 
با فیلم هایی همچون »پیشخدمت لی 
دانیلز« یا مثال »شــفت« فیلمسازانی 
مثل گوردون پارکز و جان سینگلتون 
که به کلی جایی در اسکار و حلقه های 
وابسته به آن نداشتند، آن است که در 
فیلم های اسکاری سیاه پوستی مانند 
همین فیلم »12 ســال یک برده« و 

مارتین اسکورســیزی پــس از فیلم 
نادیده گرفته شــده »جزیره شاتر« و 
حتی فیلم شــبه کودکانه »هوگو«، 
اینک گویا دوباره به فضای پرغوغای 
هالیوود و آثار طویل و پر زرق و برق 
بازگشــته و با فیلم 3 ساعته »گرگ 
وال اســتریت« باز ســعی کــرده تا 
هم نســبت به فرهنگ و ایدئولوژی 
آمریکایی ادای دین کند و هم نسبت 
به هالیوودی که در دهه 70 به همراه 
جرج لوکاس و استیون اسپیلبرگ و 
فرانســیس فورد کوپوال و برایان دی 

پالما از زمره پنج نفر نوسازش بود.
اگرچه سال گذشــته اغلب تولیدات 
هالیــوود و بــه خصــوص فیلم های 
اســکاری، دین خود را نسبت به وال 
اســتریت و قلب سیســتم ســرمایه 
داری یا به اصطالح همان اقلیت یک 
درصدی ادا کــرده و آثار متعددی در 
مخالفــت و در تضاد بــا جنبش 99 
درصدی بر پــرده ســینما بردند اما 
اینک فیلــم »گرگ وال اســتریت« 
به طور مســتقیم و البته رسمی تر، 
یعنی بدون هیچ گونــه نمادگرایی و 
سمبلیسم، وال اســتریت و سیستم 
وال اســتریتی را بــه عنوان ســتون 
ایاالت  کاپیتالیســتی  اقتصاد  فقرات 

متحده می ستاید.
ماجــرای جوانــی بــه نام جــوردن 
کاپریو(کــه  دی  بلفورت)لئونــاردو 
اگرچه ابتدا در یکی از موسسات وال 
اســتریت کار می کند ولی به زودی از 
آنجا اخراج شده و خود با یک شرکت 
کوچک شــروع به بنیانگــذاری وال 
اســتریت جدیدی می کند. پشت هم 
اندازی، دروغ و فریب و غلو کردن و از 
هیچ، سرمایه ساختن و به صورت غول 
تجارت یا بهتر بگوییم داللی در آمدن، 
اصول اولیه این وال استریت جدید را 
می سازد که خیلی ســریع میلیون ها 
دالر روانه جیب بلفورت و دوستانش 
کرد و از آن شــرکت کوچک، جثه ای 
عظیم در میدان ســرمایه و ســرمایه 

داری ایاالت متحده بنا کرد.
اسکورســیزی و فیلمنامــه نویــش 
ترنس وینتر با وارونه نمایی و تحریف 
واقعیــات تاریخی ) درباره منشــاء و 

12 سال یک برده 
Years a Slave 12

شبیه آن، سیاه پوستان نقش چندانی 
ندارند، قابل ترحم هســتند، شکنجه 
می شــوند و بعضا الیق این شکنجه 
نشان داده می شــوند! ) مثل کاراکتر 
ساموئل ال جکسون در فیلم »جنگو 
رها شــده از بند«( اما در نهایت این 
سفید پوســتان و به خصوص سرمایه 
داران ســفید پوست هســتند که به 
دادشان می رسند و از سر ترحم و در 
واقع برای منافع خود، به آنان کمک 
می کنند. در این دســته از فیلم ها، 
سیاه پوســتان در نهایت در شکل و 
شــمایل یک خدمتکار یا پیشخدمت 
خوب و وظیفه شناسی ظاهر می شوند 
که یک ارباب خوب ســفید پوست از 
آنان حمایت کرده و موجب دستیابی 
شــان به مثــال حقوق مدنی شــان 
می گردد. فــی المثل نــگاه کنید به 
فیلم های »خدمتکار«یا »پیشخدمت« 
)که حتی نامشــان هم تحقیر کننده 
اســت ( که در نهایت ســیاه پوست 
خوب، همان ســیاه پوستی است که 
وظیفه شناس تر اســت و وظایفش را 
در مقابل اربابان خوب سفید پوست، 

بهتر اجرا می کند!!
نمونه بــارز چنین دیدگاهــی را در 
فیلم »12 ســال یک برده« به وضوح 
می توان رویت کرد. سلیمان نورتاپ، 
یک سیاه پوست یهودی که در ایاالت 
شــمالی آمریکا، برگه آزادی دریافت 
کرده و موسیقی اجرا می کند در یک 
توطئه آدم ربایی، به ســرزمین های 
جنوبی برده شده و به عنوان برده به 
فروش می رسد و ســالهای متمادی 
را در رنــج و بدبختــی و بــه دور از 
خانــواده اش ســر می کند تــا اینکه 
سرانجام یک ســفید پوست مخالف 
برده داری به نام بــاس )با بازی براد 
پیت( تصادفا بــا وی برخورد نموده و 
همان اوست که ســلیمان را به ارباب 
ســابقش در ســرزمین های شمالی 
معرفی کرده تا وی شــخصا برای 
بردن و آزاد کــردن وی به جنوب 
بیاید! در واقــع در حالی که 
همــه تالش هــای مختلــف 
سلیمان نورتاپ برای آزادی و 
رهایی از بردگی و بازگشــت نزد 
خانواده اش با شکست روبرو شده، یک 
منجی آمریکایی موطالیی و چشــم 
آبی )همان منجی کالســیک( به داد 
وی رســیده و زندگــی اش را نجات 
اساسی ترین  می تواند  این  می بخشد. 
دلیل در اعطای جایزه اسکار بهترین 
فیلم به »12 سال یک برده« باشد که 
تا لحظه اعطای این جایزه، میدان را 
به رقیب خود یعنــی فیلم »جاذبه« 

واگذار کرد.  

گـرگ 
وال استریت

The Wolf of      Wall Street

اسکار 2014
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منبع ســرمایه های وال اســتریت ( و 
با داســتان کودکانــه ای برگرفته از 
کتاب به اصطالح خاطــرات جوردن 
بلفورت )که واقع نمایی آن در هنگام 
انتشــارش هــم زیر عالمت ســوال 
رفته بود و بیشــتر قصــه ای پریانی 
می نمایاند( حضور فعــال در صحنه 
سرمایه ساالری وال استریت را برای 
هرکسی ممکن دانســته، به گونه ای 
که هر فــردی با کمتریــن هوش و 
اســتعداد درمورد خرید و فروش و با 
مقداری تالش و خالقیــت می تواند 
در ســال دهها میلیون دالر کســب 
درباره  فیلــم  معــروف  کند!)صحنه 
فروش یک خودکار و اســتعدادی که 
هر کــس درمورد آن بــروز می دهد، 
کلید اصلی این خرید و فروش است 
که در سکانس پایانی فیلم نیز تکرار 
می شــود(. در این رویا پردازی، هیچ 
کس هــم کاری به کارش نــدارد و 
درحالی که نان دیگــر رقیبان گردن 
کلفــت را آجر کرده، ســایر رقبا هم 
برایش فرش قرمز هم پهن می نمایند!!

این قصه خیالی، ماحصل آنچه است 
که مارتیــن اسکورســیزی و ترنس 
وینتر در فیلم »گرگ وال اســتریت« 
به نمایش درآورده اند. قصه ای پریانی 
مانند همه داستان های هالیوود درباره 
مثال وســترنرها و مهربانی ســرمایه 
داران )مثل بروس وین فیلم های »بت 
من« که موسسات خیریه پرشماری 
برای مســتمندان برپا می ســازد!( یا 
بشر دوستی سرویس های تروریستی 
فیلم هایی  )در   CIA امنیتی همچون 
مانند »30 دقیقه پس از نیمه شب« 
و»آرگو« ومجموعــه Homeland( و 
اشغالگران  و  پنتاگون  آزادیخواهی  یا 
مثــل  فیلم هایــی  )در  آمریکایــی 
»بازمانده تنها« یا »محفظه رنج« و یا 

»کاپیتان فیلیپس« ( و...
این در حالی اســت کــه حتی یک 
اقتصاد  دبیرستانی رشته  آموز  دانش 
با کمی مطالعه درباره سرمایه داری، 
می تواند بفهمد که در طول تاریخچه 
فعالیت غول های اقتصادی مانند وال 
شرکت ها  همواره  چگونه  اســتریت، 
و کمپانی های بــزرگ، کوچکترها و 

شرکت های جزء را بلعیدند در حالی 
که هیچ رقابت ســالمی در سیستم 
فوق وجود نداشــته و ندارد تا امثال 
جوردن بلفورت و دوســتانش بتوانند 
در مدت زمــان کوتاهــی از هیچ به 
همه چیز برسند و دیگر موسسات وال 

استریت را به اصطالح آچمز کنند!!
برخالف دو فیلم الیور اســتون درباره 
وال استریت که تقریبا در آن قهرمانی 
انتقادی  وجود نداشــت و نگرشــی 
نسبت به سیستم سرمایه ساالری وال 
اســتریت دارا بود و آن را نابود کننده 
ماهیت انسانی افراد نمایش می داد اما 
در فیلم »گرگ وال استریت«عالوه بر 
آنکه حرکت و سیســتم وال استریت 
بخش اجتنــاب ناپذیــری از زندگی 
امروز آمریکایی تلقی می شود، حضور 

در عرصــه آن، نوعی هوشــمندی و 
استعداد و گریز از سکون و درماندگی 
و وادادگی شــغلی نمایانده می شود. 
پیشــخدمت  آن  وقتــی  چنانچــه 
رســتوران در اولیــن برخــوردش با 
بلفورت، متوجه می شــود که وی در 
طول یک هفته یا یــک ماه، چندین 
میلیون دالر کاسب بوده، بدون تردید 
شغل گارسونی را رها کرده و به دنبال 

سرمایه بازی و پول و داللی می رود. 
در فیلــم »گــرگ وال اســتریت« 
هم به ســبک و ســیاق آثار اسکاری 
امسال، یک شبه قهرمان ایدئولوژیک 
آمریکایــی داریم با دارا بــودن تمام 
خصوصیات ویژه وسترنر یعنی همان 
فرهنگ کول و بی بندبار و الابالی و زن 
قهرمانی  و...شبه  و میخوارگی  بارگی 

که با تکیه بر فردیت خود، هســته ای 
تجاری را شــکل داده و سپس آن را 
به یک غول سرمایه ای بدل می سازد 
تا به اصطالح ناجی زندگی عده ای از 

فعاالن عرصه سرمایه و تجارت باشد.
اما فیلــم »گرگ وال اســتریت« به 
لحاظ ســاختاری، بســیار کشدار و 
طوالنــی و مــالل آور و سرشــار از 
اضافی است که می تواند  صحنه های 
حذف آنهــا، 180 دقیقه کنونی فیلم 
را حداقل بــه 90 دقیقه کاهش دهد. 
ضمن اینکه فیلم بازگشتی تاسف بار 
برای اسکورســیزی است از فیلم های 
متفاوتی همچون »جزیره شــاتر« به 
فیلم های مملو از بددهنی و فحاشی 
و ابتــذال اخالقی مانند »دوســتان 

خوب«و »کازینو« و... 

گـرگ 
وال استریت

The Wolf of      Wall Street
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جاذبه 
Gravity

تازه ترین فیلم آلفونســو کوارون در نگاه 
اول، یک فیلم معمولی علمی - تخیلی 
فضایی به نظر می رسد و حتی با حضور 
دو بازیگر مطرح همچــون جرج کلونی 
و ســاندرا بوالک در نگاهــی دیگر فیلم 
»سوالریس« )استیون سودربرگ( را به 
خاطر می آورد. اگرچه دو فیلم »پرنسس 
کوچــک« )1995( و »آرزوهای بزرگ« 
)1998(، آثــار چندان مطرحــی از این 
کارگردان مکزیکی االصل مقیم هالیوود 
به شمار نیامدند ولی او یکی از موفق ترین 
قسمت های سری فیلم های هری پاتر را 
تحت عنوان »هری پاتر و زندانی آزکابان« 
در سال 2004 ساخت و همچنین فیلم 
آخرالزمانی »فرزندان بشر« )2006( نیز 
به کارگردانی کوارون بر پرده سینما رفت 
و نوید سینماگری خوش قریحه و مولف 

را داد. 
او در فیلم »جاذبه« ماجرای یک خطی 
حادثه ای در یک ایســتگاه فضایی را به 
نبردی حماســی میان مــرگ و زندگی 
بدل می سازد و این فضای حماسی تنها 
در اثر مهارت کارگردانی آلفونسو کوارون 
حاصل می شــود که گویی مخاطبش را 
درون همان لباس هــای فضانوردی و در 
خارج جو کره زمیــن و در کوران اصابت 
مرگبار قطعات تخریب شده یک ایستگاه 
فضایی رها می کند تا با تالش ســخت و 
پیچیده دکتر رایان استون )که نخستین 
تجربه فضایی خــود در خارج از زمین را 
می گذراند( برای دستیابی به یک شاتل 
فضایی جهت بازگشت به زمین و پیش 
از اتمام اکســیژنش، همراه گردد. عالوه 
بر کارگردانی، نمــی توان از فیلمبرداری 
تاثیر گذار، صداگذاری ماهرانه و تدوین 
هوشمندانه فیلم گذشت که همگی در 

پرداخت قابل قبول فیلم »جاذبه« نقش 
به سزایی داشته اند.

اما یک ســوم پایانی فیلــم، علیرغم آن 
شروع خوب و گســترش درام، به سبک 
و ســیاق معمول فیلم هــای هالیوودی 
با شــعر و شــعار و قهرمان بازی همراه 
می شــود و همگام با تم غالب فیلم های 
امســال، بازهم یک قهرمان تک افتاده 
آمریکایی )در اینجا یــک زن فضانورد( 
که همانند وســترنرها، هیــچ عقبه یا 
دلبستگی خانوادگی هم ندارد، به تنهایی 
تالش می کند تا سرانجام موفق به نجات 

می شود.
فیلم»جاذبه« که با 7 اسکار موفق ترین 
فیلم اســکار 2014 بــود از آنجا که در 
کمال حیرت در رشته بهترین فیلمنامه 
نامزد دریافت اســکار نشده بود علیرغم 
دریافت اســکارهای بهترین کارگردانی 
و تدویــن و موســیقی و فیلمبرداری ) 
یعنی همه عناصری کــه می تواند یک 
فیلم را بهترین فیلم گرداند( و همچنین 
جلوه هــای ویــژه و صــدا و جلوه های 
صوتی، اما اســکار بهترین فیلــم را به 
»12 سال یک برده« واگذاشت که تنها 
اسکار بهترین فیلمنامه و نقش دوم زن 
را برده بود! به قول معروف این مراســم 
اســکار هم یکی دو گل به جشــنواره 
فیلم فجر خودمان زده کــه در آن هم 
ناگهان مشــاهده می کنیم فیلمی که 
در هیچیک از رشــته های فیلمنامه و 
کارگردانی حتی نامــزد دریافت جایزه 
نشــده، بی رودربایســتی نامزد دریافت 
جایزه بهترین فیلم می شود! مگر عناصر 
بهتر شــدن یک فیلم را جز فیلمنامه 
و کارگردانی و فیلمبــرداری و تدوین و 
موسیقی تشکیل می دهند؟ چگونه یک 
فیلم بدون دارا بودن برتری در هیچ یک 
از رشته های فوق می تواند الیق دریافت 
جایزه بهترین فیلم شــود؟ )این سوال 
مشترک هم برای مســئوالن جشنواره 
فیلم فجر است هم برای مدیران آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی آمریکا !!(  

دیوید او راســل با فیلم هــای متفاوتی 
همچون»ســه پادشــاه«، »مبــارز« و 
همین ســال گذشــته، »کتاب بارقه 
امید« شناخته شده است که در اسکار 
هم حضور داشــت. اما »حقــه بازهای 
آمریکایی« در واقع یک فیلم کلیشه ای 
معمولی است که گروهی از آثار معروف 
تاریخ سینما را به خاطر می آورد. اینکه 
دو یا چند نفر در سرکیسه کردن مردم 
یا به اصطالح گوش بری آنها و یا بانک 
زنی شریک شــوند و بعد هرکدام قصد 
کاله گذاری بر سر رفقا و به قول معروف 
زیر آب زدن شــرکای خود را داشــته 
باشــند، از آثاری همچون »ریفی فی« 
تا  )ژول داســن-1955( وجود داشته 
فیلم طنز آمیزی ماننــد »دروغگوهای 
پست کثیف« )فرانک آز- 1988(. تنها 
تفاوت فیلم »حقه بازهای آمریکایی«، 
پلیس بودن یکی از شرکاست، پلیسی 
که برای موقعیت خود، تا آخرین لحظه 
می خواهد همه چیز به نفع او تمام شود 
ولی از دو شــریک دیگرش رودســت 
می خــورد. او یک مهاجــر مکزیکی به 
نام »ریچی دی ماســو« )برادلی کوپر( 
است که ســودای پیمودن ره صد ساله 
در یک شــب دارد اما بازهم مغلوب به 

اصطالح هــوش و ذکاوت دو شــریک 
آمریکایی خود یعنی، یک ســابقه دار 
ایروینگ روزنفیلد )کریســتین  نام  به 
بیل( و همکارش سیدنی پراسر )ایمی 
آدامز( می شــود، علیرغم بالهت مفرط 
همسر جدا شده روزنفیلد به نام روزالین 
)جنیفر الرنس که ســال گذشته هم با 
برادلی کوپــر زوج بازیگر فیلم »کتاب 
بارقه امید« بودند( و داخل شــدن در 

دنیای خطرناک مافیا. 
ســورپرایز فیلم، حضور ناگهانی رابرت 
دونیرو به نقش سردســته مافیا، رابرت 
تالجیو است که با سر و شکل کامال غیر 
معمول ظاهر می شود و البته همچنان 
تم غالب فیلم های امســال هالیوود در 
فضای فیلم موج می زند: برتری قهرمان 
آمریکایی حتی در رقابت دنیای مافیا و 
پلیس که هر دو طرف را سرکار می گذارد 
و سرانجام نیز پیروز میدان نه مافیا و اف 
بی آی که خود همان شبه قهرمان های 
ایدئولوژیک آمریکایی هســتند با همه 
وســترنرها  ویژگی هایی  و  خصوصیات 
ایندوویجوالیستی  کاراکتر  همان  یعنی 
و خصوصیــت Cool آمریکایــی یا به 
اصطالح بی خیالی جنوبی که در شمایلی 

به نام کابوی بروز می یابد. 

حقه بازهای آمریکایی 
American Hustle

اسکار 2014



67

شاید بتوان گفت »کلوپ فروشندگان 
داالس« اولین فیلم جهانی ژان مارک 
ولــی، فیلمســاز فرانســوی کانادایی 
محسوب می شــود که حدود 20 سال 
اســت آثارش در همان مرزهای کانادا 

محصور مانده اند.
مارک ولی در فیلم »کلوپ فروشندگان 
داالس« به شــخصیت بی بنــد بار و 
الابالی یک برق کار حقه باز آمریکایی 
به نام ران وود روف)متیــو مکاناهی( 
می پــردازد کــه متوجه می شــود به 
ویــروس HIV مبتال شــده و بیش از 
30 روز زنده نخواهد ماند. این درحالی 
اســت کــه او برخالف نظــر دیگران، 
همجنس گرا نیســت ولی ناچار است 
در آزمایشات دارویی برای درمان ایدز 
با افراد همجنس گرا که مورد نفرتش 
هســتند، هم اتاق شود. چنین زندگی 
برای او مصیبت بار است، از همین روی 
بیرون می زند و به تحقیق درباره ایدز 
می پردازد تا زندگــی خودش را نجات 
دهد، چون داروهای بیمارســتان ها و 
به خصوص دکتر معالــج خودش ایو 

)جنیفر گارنر(، بیشــتر بر بیماری وی 
می افزایند!

وود روف با دکترها و داروسازان متعدد 
و غیرقانونی در کشــورهایی همچون 
مکزیک و ژاپــن و...تماس می گیرد، به 
دیدارشــان می رود و ســرانجام با یک 
ســری برنامه های تغذیه ای و استفاده 
از داروهای خاص )که بعضا غیر مجاز 
اعالم شــده اند( به درمان خود و دیگر 
مبتالیان به ایدز می پــردازد. او موفق 
می شــود مهلت 30 روزه خود را به 9 
سال گسترش بدهد و همچنین سایر 
بیماران ایدزی را جذب داروهای خود 
نماید. از همین روی گروههای کثیری 
از همجنس گرایان مبتالبه ایدز هر روز 
جلوی خانــه او در داالس که آن را به 
کلوپ داالس نام گــذاری کرده، صف 
می بندند تا تحت معالجه او قرار بگیرند 
و اقدامــات قضایی برخی پزشــکان و 
بیمارســتان ها که کلوپ وود روف کار 
و بارشان را کســاد کرده نیز به نتیجه 

قطعی نمی رسد. 
شــبه قهرمان فیلم بازهم یک وسترنر 

کلوپ فروشندگان داالس
Dallas Buyers Club

کول آمریکایی اســت که کاله کابوی 
نیز بر ســر می گــذارد و این بــار این 
قهرمان ایدئولوژیک وســترنر، پناهگاه 
هم جنس بازان است! او همه مدعیان 
رسمی درمان ایدز با داروهای مختلف 
را مغلوب تحقیقات و داروهای ابداعی 
خودش و دیگر پزشــکان و داروسازان 

غیرقانونی کشورهای دیگر می کند. 
فیلم»کلوپ فروشندگان داالس«، یکی 
دیگر از خصوصیات فیلم های اسکاری 
)که هر سال بایستی در یکی دو فیلم 
وجود داشته باشد تا به صورت موتیفی 
در ســینمای آمریکا تکرار شود( را نیز 
داراســت و آن نگاه مثبــت به زندگی 
همجنس گرایانه است. اگر در سالهای 
پیش و در مراسم اســکار، فیلم هایی 
بروکبــک«،  همچون:»کوهســتان 
همه  »بچه ها  »پرشــس«،  »میلک«، 
خوبنــد«، »آغازگــران«و... همجنس 
گرایی را تبلیغ می کرد، در دوره هشتاد 
و ششم از مراسم اهدای جوایز آکادمی 
و در سالی که تم قهرمان ایدئولوژیک 
آمریکایی، خط اصلــی اعطای جوایز 
را تشــکیل می دهــد، فیلــم »کلوپ 
فروشــندگان داالس«، ضمن اشــاره 
به واقعیت تلخ خطر ایــدز برای آنان 
که زندگی مشترک همجنس گرایانه 
دارند، اما از درمان آنها ســخن گفته 
و در دنیایی شــبه خیالی و متوهم، به 

این دسته از افراد اطمینان خاطر داده 
که در صــورت ابتالء به ایــدز، بازهم 
می توانند منتظر یک قهرمان آمریکایی 
باشند که زندگی آنان را نجات دهد و 
در فیلم »کلوپ فروشندگان داالس«، 
قهرمــان  شــبه  ایــن  وودروف  ران 
آمریکایی اســت. ضمن اینکــه با قرار 
دادن یکــی از این هــم جنس گرایان 
در کنار وود روف، به نوعی مخاطب را 

دچار سمپاتی اینگونه افراد می کند. 
2 اسکار بهترین بازیگر نقش اول و دوم 
مرد برای متیــو مکاناهی و جارد لتو ) 
که نقش همکار همجنــس گرای وود 
روف را ایفا می کرد( و همچنین اسکار 
بهترین چهره پــردازی، بهترین تقدیر 
از فیلمی بود که قصد داشــت سبک 
زندگی غیر انسانی همجنس گرایی را 

تبلیغ نماید.
نکته قابل تامل آنکه دیگر فیلم برجسته 
امسال که به زندگی همجنس گرایانه 
می پرداخت به نام »پشــت چلچراغ« 
درباره  ســودربرگ  اســتیون  ساخته 
زندگی پیانیست معروف، لیبراچی به 
دلیل مرگ فاجعه بار او در پایان فیلم 
از طریق ابتالء به ایدز،)علیرغم ایفای 
نقش فراتر از حد انتظار بازیگران فیلم، 
مایکل دوگالس و مــت دیمن ( حتی 
در یک رشته هم نامزد دریافت جایزه 

اسکار نشد!  
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می توان گفت الکســاندر پیــن پس از 
فیلم هایی مانند درباره اشمیت )2002(، 
راههای فرعی ) 2004( و خصوصا فیلم 
قابل توجه » نســل ها« )2011( اینک با 
فیلم » نبراسکا«، گام مهمی در زمینه هنر 
سینما به جلو برداشته است. او با فیلمی 
تماما سیاه و سفید، بدون ایجاد هرگونه 
جلوه گری یا خــود نمایی، بخش هایی 
از زندگی آمریکایی امــروز را در چنبره 
دنیایــی از التاری و بیکاری و شــرارت 
و تلویزیون و...به تصویر کشــیده است. 
تصویر پیرمردی به آخر خط رسیده به نام 
وودی گرانت که از زندگی اش تنها آگهی 
شرکت در یک قرعه کشی یک میلیون 
دالری برایش مانده و با این تصور که واقعا 
برنده یک میلیون دالر شــده، از مونتانا 
راهی مکان دریافت جایــزه در لینکلن 
می شود ولی در میانه راه در زادگاهش و 

شهر کوچکی در مرکز نبراسکا می ماند.
در واقع در »نبراسکا«، شاهد یک جامعه 
در حال اضمحالل هستیم؛ خانواده هایی 
که بیکار و بی تفاوت، فقط به تماشــای 
تلویزیون مشغول هستند)نگاه کنید به 
خانواده عمو ری و دو پسر خالفکارش(، 
آدم هایی که با شــنیدن موفقیت یکی 
از همشــهریان قدیمی خــود، فقط به 
فکر وصول طلب هــای خیالی و در واقع 
سرکیسه کردن و ســهم خواهی از وی 
می افتند، پیرزنی که تنها دلخوشــیش، 
تعریف گذشــته ای خیالی است در باره 
اینکه مــورد توجه اغلب مــردان بوده و 
باالخره مردی که در توهم بدست آوردن 
یک میلیــون دالر بــرای خریدن یک 
کمپرسور هوا )که سالها پیش توسط یکی 
از همان همشهریان طلبکارش دزدیده 
شــده بود( و یک وانت است تا بقیه پول 

را به پسرانش ببخشد. 
به نظر می رسد ساختار سیاه و سفید و 
ساکن، مناسب ترین فرم سینمایی بوده 
که الکساندر پین برای فیلمش انتخاب 
کرده و میزانسن های خنثی و بی روح هم 

نبراسکا
Nebraska

هفتمین برداشت ســینمایی از نوول 
اســکات فیتزجرالــد از نمونه ای ترین 
قصه هــای شــبه قهرمان کالســیک 
و عاشــق پیشــه آمریکایی است که 
ویژگی های زندگی پرزرق و برق ینگه 
دنیایی را به سبک و سیاق کاراکترهای 
کلیشه ای امثال کالرک گیبل، جذاب 
و فریبنده جلــوه می دهد، ولی علیرغم 
همه پروداکشــن بزرگ و پر از رنگ و 
نور )مانند اغلب آثــار قبلی باز لورمان( 
نمی تواند به قوت و استحکام فیلم هایی 
قبلی مانند گتسبی سال 1974 ساخته 
جک کالیتون و با فیلمنامه فرانسیس 
فورد کوپوال و بــازی رابرت رد فورد در 
نقش جی گتسبی و حتی فیلم هربرت 
برنان در ســال 1926 با بــازی وارنر 

باکستر برسد. 
اما بــه هر حال گتســبی شــخصیت 
نمونه ای یک آمریکایی قرن بیســتمی 
است که شــجاع و وفادار است، عاشق 
پیشه و جذاب، فعال و ریسک پذیر و از 
همه مهمتر پولدار و ثروتمند است یعنی 
همه خصوصیات جذب کننده را برای 
یک زندگی رویایی آمریکایی که بیشتر 
خیال و وهم اســت، عرضه کرده و در 

یک پایان شبه رمانتیک نیز خود را پای 
عشق فدا می کند، آنچه که در بسیاری 
دیگر از درام های به اصطالح عاشــقانه 
تراژیک غربی برگرفته از افســانه های 

یونان باستان نیز به چشم می خورد. 
در واقع گتسبی الگوی کاملی از همان 
قهرمــان ایدئولوژیک و تــک افتاده یا 
وسترنری اســت که ریشــه و هویت 
مشخصی ندارد و فقط عجیب و غریب 
است و حیرت انگیز و این اساس همان 
ساختار نرم داستانی و روایی است که 
در طول تاریخ پس از رنســانس،غرب 
همواره تــالش داشــته از طریق آن، 
از  چهــره ای افســانه ای و دروغیــن 
قهرمان های ســاختگی خود به شرق 
و اهالــی دیگر ســرزمین ها بنمایاند و 
همیشــه هم این دروغ فریبنــده را از 
طریق رســانه هایش و بــه خصوص 
سینما، بهتر و بیشتر، مثل یک حقیقت 
تردیدناپذیر نمایش داده اســت. برای 
مطرح کردن چنیــن فیلمی که نمی 
توانســتند جوایز اصلی را به ســاختار 
ضعیــف آن بدهند، تنها اســکارهای 
بهترین طراحی صحنــه و لباس و مو 

کافی به نظر می رسید!! 

گتسبی بزرگ 
Great Gatsby

اسکار 2014

به این سکون فضایی درباره محیطی که 
روبه سقوط است، کمک کرده است. 

اما سینمای هالیوود برای چنین فضای 
در حال فروپاشی هم، قهرمان می سازد 
و این قهرمــان همان وودی اســت که 
همچنان امید به تغییــر و تحول دارد و 
در اواخر عمر خــود )در حالی که دچار 
بیماری مرگ آوری اســت( برای بدست 
آوردن جایزه ای خیالــی، همه خانواده و 
همشهریانش را به تکاپو و فعالیتی جدید 
ولو بعضا منفی وا داشته و از حالت سکون 
و خموده به در آورده اســت. او نمونه ای 
دیگر از وسترنرهای تک و تنهایی هستند 
که گویا در فصل پایانی سرنوشت خود، 
دست به یک خود ویرانگری می زنند تا 
جامعه یا حداقل پیرامون خود را متحول 
کنند، همچون »تیرانداز چپ دست« یا 
»بیلی د کید و پت گارت« و یا »جســی 

جیمز« و...
شمایل بارز این نوع قهرمان سازی را در 
ســکانس پایانی فیلم مشاهده می کنیم 
که دیویــد، پســر وودی، برایش وانت و 
کمپرســور خریده و اجــازه داده تا در 
خیابان اصلی شهر و درست مقابل چشم 
همشــهریان رانندگی کند در حالی که 
خود در کنارش پنهان شــده و مخفیانه 
وی را هدایت می کنــد. چنی صحنه ای 
مخاطب را به یــاد صحنه آخر فیلم »ال 
ســید« می اندازد که جســد ال سید را 
به طــور مصنوعی بر روی اســبش نگاه 
می دارند تا انسجام ســپاهیان در مقابل 
دشمن حفظ شده و از هم نپاشند. عبور 
ســرافرازانه وودی در حیــن رانندگی با 
وانتی که آرزویش بــود از برابر دیدگان 
هم شــهری هایش)تــا در توهم جایزه 
بــردن وودی بمانند و با تصــور اینکه 
ســرانجام زندگیــش را علیرغــم همه 
سختی ها و ناتوانی ها، سر و سامان تازه ای 
بخشیده، روحیه تازه ای بگیرند(، در واقع 
همان حضور ابــدی و جاودانه قهرمان 
ایدئولوژیک آمریکایی به سبک و سیاق 
ال سید اســت که حتی در سخت ترین 
شــرایط و ناتوان ترین حــاالت، بازهم 
موقعیت شــبه قهرمانی خــود را حفظ 
کرده و نقش منجی گرایانه خویش را ایفا 

می کند. 
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جاسمین غمگین 
Blue Jasmine

پیش از نیمه شب
Before Midnight

اگر دو فیلم قبلی وودی آلن فیلمســاز 
یهودی هالیوود، یعنی »نیمه شــب در 
پاریس« )که اسکار بهترین فیلمنامه را 
هم گرفت ( و »تا رم با عشق« )که اصال 
در اسکار مطرح نشد!( به ترتیب درباره 
دو شهر اروپایی پاریس و رم و اهالی این 
دو شــهر و تاریخ اجتماعی فرهنگی و 
سبک زندگی شان بود، فیلم »جاسمین 
غمگین« درباره سانفرانسیســکو است 
و متن و حاشــیه اش. تــا جایی که در 
ذهنم مانده، درباره نیویورک فیلم های 
زیادی ســاخته شــده که اغلب چهره 
جذابی از آن ارائه نکرده )مخصوصا آثار 
مارتین اسکورسیزی(، چند فیلمی هم 
دربــاره لس آنجلس یا بــه قولی همان 
L.A. در سالهای گذشته دیده ایم)مثل 
»جانبی«یــا »وثیقه« ســاخته مایکل 
مان(.ولی تنها فیلمی که درباره شــهر 
سانفرانسیسکو در سالهای اخیر ساخته 
شد و تصویری تاریک و سیاه هم از آن 
به نمایش گذارد، فیلم بی ســر و صدای 
»زودیاک« ســاخته دیویــد فینچر در 
ســال 2007 بود.  اما ایــن فیلم وودی 
آلن برخالف »نیمه شب در پاریس«که 
نمایی رویایی از پاریس نشــان می داد 
)متضاد با تصاویر تلــخ و تاریک رومن 
پوالنسکی در »دیوانه وار« و »ماه تلخ« از 
این شهر اروپایی( از سانفراسیسکو بزرگ 
آمریکایی، صورت چندان خوشایندی به 
تصویر نمی کشــد.  جاســمین )کیت 
بالنچث(، زنی سرخورده و شکست دیده 
در زندگی زناشویی، پس از ورشکستگی 
و خودکشی شــوهرش، از نیویورک به 
سانفرانسیســکو و نزد خواهر ناتنی اش 
می رود تا شــاید زندگی تازه ای را آغاز 
نماید. خواهرش، جینجر)سالی هاوکینز( 
زنی اســت که به لحــاظ اجتماعی و 
رفتاری کامال با جاسمین متفاوت است 

و از همیــن روی هم ســبک زندگی 
کامال متضادی با روش خواهرش نشان 
می دهد، از جمله اینکه علیرغم طالق از 
شوهر سابقش و دارا بودن دو بچه، هربار 
در صدد جلب توجه کســی اســت که 
معموال هم از وی سوء استفاده می کند 
ولی با این همه هنوز مرد دلخواهش را 

برای زندگی نیافته است!
فیلم »جاســمین غمگین«، برداشــت 
آزادی از »تراموایی به نام هوس«تنسی 
ویلیامــز اســت )که بهتریــن اقتباس 
ســینمایی از آن در سال 1951 توسط 
الیاکازان انجام گرفت( اما همانند سایر 
برداشت های تقلیدی وودی آلن، از روح 
اجتماعی و انسان شناسی آن اثر بی بهره 
به نظر می رســد.  در فیلم »جاسمین 
غمگین«، همه در حال نارو زدن و سوء 
استفاده و له کردن دیگران هستند، حتی 
کسی که جای میچ فیلم »تراموایی به 
نام هوس« )با بــازی کارل مالدن در آن 
فیلم ( حضور دارد و قصد ایجاد زندگی 
متفاوت برای جاسمین می کند، نیز جز 
تحقیر طرف مقابل و فخر فروشی و نهایتا 
ضربه روحی شــدید به جاســمین کار 
مهم دیگری انجــام نمی دهد، برخالف 
میچ که تا آخرین لحظه می خواســت 
به اســتالی روان پریش کمک نماید. 
شــاید همین نگاه تلخ و بدبینانه وودی 
آلن به جامعه یک کالن شهر آمریکایی 
همچون سانفرانسیسکو ) همانند طنز 
تلخش در فیلم »تا رم با عشــق« که او 
را حتی از طرح در اســکار هم محروم 
کرد( باعث شــد که اعضــای آکادمی 
روی چندان خوشی به فیلم »جاسمین 
غمگین« نشان نداده و او را به برخالف 
اغلب سالها، حتی نامزد دریافت اسکار 
فیلمنامه هم نکنند و به یک اسکار بازیگر 

نقش اول زن بسنده نمایند!  

سومین قســمت از تریلوژی ریچارد 
لینکلیتــر )بعد از فیلم هــای »پیش 
از طلــوع« در ســال 1995 و »قبل 
از غــروب« در ســال 2004 ( پس از 
گذشت 9 سال از قسمت قبلی تحت 
عنوان »پیش از نیمه شب« در ادامه 
داســتان دو فیلم قبلی هم 9 سال از 
زندگی دو شــخصیت اصلــی و زوج 
آمریکایی / فرانسوی فیلم یعنی جسی 
)اتان هاوک( و ســلین ) جولی دلپی( 
را پشت ســر گذارده و اینک خانواده 
تشکیل شده این زوج را نشان می دهد 
کــه دو دختر هم دارنــد و تعطیالت 
تابســتانی را به دیدار دوستان جسی 
در یونان می روند. همــان زوجی که 
در قســمت اول تریلــوژی، دیداری 
تصادفی در وین داشتند و یک روز را 
به صحبت و قدم زدن در خیابان های 
وین گذراندند و در قســمت دوم پس 
از شش ماه قرار خود را در وین تکرار 
کرده که سلین سر قرار نیامد ولی پس 
از آن بــه طور اتفاقــی همدیگر را در 

پاریس مالقات کردند.
به نظر می رسد، آنچه هم فیلم »قبل 
از غروب« و همین فیلم امسال یعنی 
»پیش از نیمه شب« را نامزد دریافت 
اسکار بهترین فیلمنامه اریژینال کرد، 
ارائه نشانه های کاملی از نوعی سبک 
زندگی بی بندبارانه و به اصطالح باز و 
آزاد اروپایی در تلفیق با کاراکتر برتری 
حویی آمریکایی بود )با تعلق هر یک 

از طرفین زوج فــوق الذکر به یکی از 
جوامع آمریکایی یا اروپایی(.

لینکلیتــر اگر در قســمت اول یعنی 
»پیش از طلــوع« در واقع به یک نوع 
آشــنایی از طرفیــن می پرداخت، در 
فیلمنامه دو قســمت بعدی، طرفین 
این دو جامعه ظاهــرا متناقض )پرده 
دری و الابالی گــری اروپایی و برتری 
طلبی آمریکایــی( را در یک زندگی 
مشترک به یکدیگر آمیخت و ماحصل 
آن رادر تمــام پرگویی های جســی 
و ســلین در کوچه پــس کوچه ها یا 
کنار ســاحل یا درون اتــاق هتل و یا 
در جمع دوســتان جســی در یونان 
بازگفت. جسی همان شــبه قهرمان 
آمریکایی اســت که ســرانجام سلین 
را تصاحــب کرده و اینک با شــعارها 
و ســخنرانی ها و کتاب هایش، سایر 
دوستان اروپایی اش را نیز تحت تاثیر 

قرار می دهد!
فیلم »پیش از نیمه شــب«، خالی از 
هنر سینما و سرشار از پرگویی های 
خسته کننده )در حد نمایشنامه های 
مــالل آور رادیویی( و بعضــا پرده 
درانــه اســت کــه مخاطــب را در 
برخی لحظات حیــرت زده می کند 
که حرف هــا و بحث هــای تعدادی 
نویســنده و روشــنفکر آمریکایی / 
اروپایی تا چه اندازه می تواند سخیف 
و ســطحی و مبتذل و حتی حال به 

هم زن باشد! 
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پیتر برگ پــس از فیلم های تبلیغاتی 
همچــون »قلمــرو« )2007( و فیلم 
آخرالزمانی و سوپر هیرویی »هنکاک« 
)2008( با فیلم »بازمانــده تنها«، اثر 
دیگری در پروپاگانــدای افراطی برای 
ایاالت  میلیتاریســتی  سیاســت های 
متحده در اشغال سرزمین های دیگر و 
کمک به تروریسم و کشتار مردم بیگناه، 
جلوی دوربین بــرده که اگرچه خوش 
ساخت است )به جز شعر و شعارهایی 
که شــخصیت های فیلم مــدام فریاد 
می زننــد و به گونه ای گل درشــت در 
سرتاسر فیلم گسترده است( اما به قول 
دیوید آل راب خبرنگار نیویورک تایمز 
و واشینگتن پست، به عنوان کثیف ترین 
کار هالیــوود از فاجعه بارترین عملیات 
نظامــی آمریکا پس از جنــگ ویتنام، 
یک تصویــر آزادیخواهانــه و فداکارانه 
می ســازد که گویا نیروهــای واکنش 
سریع آمریکایی به افغانستان رفته اند تا 
آزادی و رفاه را برای مردم این سرزمین 
به ارمغان آورند، آنچــه که امروز حتی 

افراطیون کنگره نیز دیگر باور ندارند!!
پس از کشــتارهای فجیع کــودکان و 

زن های افغانی در اثر بمباران های کور 
آمریکایی  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
و بعــد از قتل عــام ناجوانمردانه مردم 
بیگنــاه برخی شــهرها و روســتاهای 
افغانستان و پس از تسلیح و حمایت از 
گروههای تروریستی طالبان و القاعده 
که امروزه دیگر حتــی مذاکرات با آنها 
را پنهان نمی سازند، ساخت فیلم هایی 
همچون »بازمانده تنها« که تفنگداران 
آمریکایی را حامی مردم افغانســتان و 
رودروی طالبان و القاعده نشان می دهد، 
جز خنده و تمســخر حتی تندروترین 
جناح هایی حاکمان آمریکایی را در بر 
ندارد که امروزه برای تبرئه بوش پســر 
از جنایاتش در عراق، اوباما را به خاطر 

قصابی مردم افغان، شماتت می کنند!!!
فیلــم بــه ســبک »غــالف تمــام 
فلزی«استنلی کوبریک با آموزش نظامی 
تفنگداران نیروی دریایی آمریکا شروع 
می شود و برخالف آن فیلم که حاصل 
آن آموزش، بعضا سربازان روانی هستند 
که حتی خود را با گلوله می زنند اما در 
فیلم »بازمانده تنها«، آموزش دیدگان 
نیــروی دریایی کــه از عملیات مرگ 

بازمانده تنها 
Lone Survivor

آور و ســختی بیرون آمده اند با عزمی 
راســخ و توانی مضاعف بــرای خدمت 
به میهنشان، به جنگ زنان و کودکان 
سرزمین مظلوم افغانستان می روند تا به 
اصطالح دمکراسی و حقوق بشر را به آن 

سرزمین صادر کنند !!!!
ســپس با پیکر زخمی و در حال جان 
دادن یــک تفنگــدار نیــروی دریایی 
آمریکا مواجــه می شــویم و تصویری 
سرشــار از اضطراب و دلشــوره برای 
نجات جان تفنگدار یاد شــده شــکل 
می گیرد که با صاف شدن منحنی های 
سینوسی دستگاه نشانگر ضربان نبض 
وی، شــدت می گیرد و این حس گنگ 
و مبهم اضطراب با یــک فالش بک به 
کل عملیات تروریستی تفنگداران برای 
کشتن سرکرده جنگجویان افغانی به نام 
احمد شاه گسترش می یاید. اضطرابی 
که در تمام طول لحظــات درگیری 4 
آمریکایی تیم ترور با افغانها، ادامه دارد. 
حتی لحظه ای که از روی حس انســان 
دوستانه، چوپانان افغانی را آزادمی کنند 
و یکی از آنها به قول فرمانده تفنگداران، 
حتی سریع تر از نیروهای واکنش سریع 
آمریکایی، جنگجویان افغانی را سروقت 

تفنگداران نیروی دریایی می آورد!
فیلم »بازمانده تنها«، به سبک و سیاق 
فیلم های وســترن قدیمی، افغان ها را 
مانند سرخپوست ها، سرشار از شرارت 

و پلیدی و رذالت تصویــر می کند که 
حتی به هم وطن خویش و بچه و بزرگ 
و زن و مرد رحم نمی کنند و در مقابل، 
نظامی آمریکایی، مملو از احساســات 
انسان دوستانه و رافت و مهربانی نشان 
داده می شود که در مخاطره آمیزترین 
وضعیت، حتــی از کودکی که کمکش 
کرده با تامل و مکث و تعمق، تشــکر 
می کند و دســت عطوفت بر ســرش 
می کشــد! آنچــه در واقعیت درســت 
برعکس اســت ولی متاسفانه سینمای 
هالیــوود بــه روش طــول تاریخش و 
همچنانکه در مورد شرقی ها و چینی ها 
و اعراب و مسلمان ها و رنگین پوستان 
وارونــه نمایــی کــرد، آن را دگرگونه 
جلــوه می دهــد. ضمن اینکــه بازهم 
کاراکتــر اصلی فیلــم »بازمانده تنها« 
یعنی مارکوس لوترر)مــارک والبرگ(، 
همچنانکه از عنوان فیلم هم برمی آید، 
همان آمریکایی وسترنر و شبه قهرمان 
تک افتاده است که گویی همه بار نبرد 
دوستان کشــته شــده اش را بر دوش 
می کشــد، منجی وار گروهی از مردم 
افغانســتان را نجات داده و قهرمانانه به 

آغوش هموطنانش بازمی گردد!!
دو نامــزدی اســکار بهتریــن صدا و 
جلوه های صوتی دســتمزد این شوی 
مضحکه آمیز بود تــا فیلم جدید پیتر 

برگ هم در اسکار مطرح شود. 

اسکار 2014
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فیلمی دیگر در روایت چگونه نوشــتن 
یا ســاخته شــدن آثار معروف ادبیات 
و ســینما که در یکی دو دهه اخیر دو 
نمونه معروفش،»در جستجوی نورلند« 
)مارک فورســتر- 2002( درباره متیو 
بری و قهرمان افســانه ای او یعنی پیتر 
پن و کودکان گمشــده و هوک خبیث 
بود و فیلمی که سال گذشــته درباره 
آلفرد  فیلم »روانی«  ســاخته شــدن 
هیچکاک دیدیم و بــا نام »هیچکاک« 
که ساکا جرواسی ساخت. اگرچه فیلم 
مارک فورستر نامزد 6 اسکار شد و اسکار 
بهترین موسیقی متن را هم گرفت ولی 
فیلمنامه  علیرغــم  »هیچکاک«  فیلم 
محکم و کارگردانی قوی و خصوصا بازی 
قابل توجه آنتونی هاپکینز به نقش آلفرد 
هیچکاک تنها در رشته چهره پردازی 
یا گریم نامزد دریافت اسکار بود و بس! 
چراکه نگاهی انتقادی و حتی اعتراضی 
نســبت به ســینمای هالیوود و نحوه 

فیلمسازی در آن داشت.
فیلم »نجــات دادن آقــای بنکس« به 
کارگردانی جان لــی هنکاک، ماجرای 
ساخته شدن فیلم »مری پاپینز« را در 

سال 1965 و توسط کمپانی دیزنی به 
تصویر می کشــد. ماجرای کش و قوس 
والت دیزنی و خانم تراورز که نویسنده 
کتاب بــود و همواره با نحــوه اقتباس 
دیزنی از کتاب خــود مخالفت می کرد. 
اما باالخره اصرار والت دیزنی باعث شد 
تا خود خانم تراورز شخصا وارد میدان 
شــده و بر نحوه نوشــتن فیلمنامه و 
حتی سرودن اشعار و موسیقی آوازها و 
ترانه های فیلم )که در ابتدا حتی وجود 
آنها را تحمل نمی کرد( نظارت کرده و 
خط به خط و کلمه به کلمه آنها را تایید 

نماید.
فیلــم »نجــات دادن آقــای بنکس« 
نشان می دهد که چگونه دیزنی از یک 
ماجرایی غــم انگیــز و تراژیک )قضیه 
زندگی خود خانم تــراورز و پدرش که 
در ایام کودکــی او و در اثر بیماری به 
گونه ای تاســف بار فوت کرد و داغش 
بر دل تراورز کوچــک باقی ماند(، قصه 
و افسانه ای شــاد و سر حال می سازد تا 
عالوه بر دیگر کودکان، خانم تراورز نیز 
با نگاهی شاد و سرخوشانه با خاطرات 
غمگین زندگی اش مواجه شــود. از این 

روی فیلم »نجات دادن آقای بنکس«به 
فیلم »در جســتجوی نورلند« شباهت 
بیشــتری دارد که در آن فیلم نیز متیو 
بری خالق کاراکتر افسانه ای پیتر پن، آن 
را از زندگی تراژیک و غمبار یک خانواده 
بی سرپرســت گرفت که پســر بچه ای 
به نام پیتر، فرزند آرزومند و سرشــار از 
امید آن خانواده بــا خواهر و برادرانش، 
سرانجام مادر خود را به بیماری سل از 

دست دادند.
فیلم »نجات دادن آقــای بنکس« هم 
دارای همان شــبه قهرمان ایدئولوژیک 
مراســم  امســال  فیلم های  آمریکایی 
اسکار اســت، شــبه قهرمانی با همان 
ویژگی های منجی گرایانه و شــجاعت 
و ریسک پذیری. قهرمان فیلم »نجات 
دادن آقــای بنکس«، مــری پاپینز یا 
خانم تراورز و حتی پدرش نیست بلکه 
آدمی بــه نام والت دیزنی اســت که از 
ماجراهــای غمگین، رویاهای دســت 
نیافتنی برای آدم ها ایجــاد می کرد تا 
آنها و حتی خود کســانی که به دروغ 
بودن آن رویاها اطمینان داشتند، غرق 
آنها شده و واقعیات زندگی را فراموش 
کنند. این همان فرمول آمریکایی است 
برای فرار از واقعیــات و پنهان نمودن 
حقایق و بهره برداری صاحبان رســانه 
و ســینما)که در واقع همان ســرمایه 
داران و حاکمان اصلــی ایاالت متحده 
هستند( از خصوصی ترین زوایای زندگی 

سایر آدم ها و در واقع کاله گذاردن سر 
آنها که بتواننــد تلخی هایی تبعیض و 
بی عدالتی را تحمل پذیر گردانند! یعنی 
همان چیزی که والت دیزنی بر سر خانم 
تراورز آورد یا آنچه پیتــر ویر در فیلم 

»نمایش ترومن«به تصویر کشید.
نســخه ای که هالیوود و دیزنی و فیلم 
»نجــات دادن آقای بنکــس«، تجویز 
می کنند ) همچنانکه»مری پاپینز«هم 
همین نســخه را می پیچید(، بی خیال 
شــدن و به قول معروف شیرجه زدن 
در رویاها است )رویاهایی که نتیجه اش 
غفلت از واقعیاتی است که بر سر آدم ها 
می آورند( چنانچه در همان فیلم سال 
استیونسون، برت )دیک  رابرت   1965
وان دایک( همان دوره گرد بی خانمان و 
فقیری که دوست بچه ها به نظر می رسد 
با اجازه مــری پاپینز ) جولی اندروز( به 
همراه بچه های آقای بنکــس، فارغ از 
همه سختی ها وآوارگی های های دنیای 
واقعی،داخل نقاشــی های کف خیابان 
شــیرجه می زنند، یا در نقش دودکش 
پاک کن های کثیف و چــرک آلود نیز 
شــادی می کنند و از پله های ســاخته 
شده از دود سیاه شهر لندن باالمی روند 
و یا آقای بنکس اخراج شده از شغلش، 
با آواز »بیایید بریم بادبادک هوا کنیم«، 
بی خیــال همه نامالیمــات زندگیش، 
همراه بچه ها و همسرش به خیابان رفته 

و بادبادک هوا می کنند!!! 

نجات دادن آقای بنکس
Saving Mr. Banks
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یک فیلــم نمونه ای دیگر با یک شــبه 
قهرمان تقریبا کامل و بی نقص آمریکایی 
که این بار با طبیعــت و دریا می جنگد 
و پیــروز می شــود! آن هم بــا حضور 
هنرپیشــه ای همچون رابرت رد فورد 
که این روزها همچــون کالرک گیبل 
افسانه ای یا جان وین اسطوره آمریکایی 
و یــا بتی دیویس و مارلیــن دیتریش، 
شــمایل غیر قابل تردیدی از آن شبه 
قهرمــان هالیوودی به شــمار می آید!! 
)یعنی انتخاب ســازندگان فیلم »همه 
چیز از دســت رفته« برای دســتیابی 
مخاطب به منظور و مقصودشان، تقریبا 

بی نقص به نظر می رسد!!!(
فیلمی از یک کارگردان ناآشــنا به نام 
جی ســی چاندور که تقریبا اثر مهمی 
و شناخته شده ای در کارنامه اش ندارد 
ولی اینک با حضــور بازیگری همچون 
رابرت رد فورد، اثر مهمی می شود که تا 
اســکار هم پیش رفته و تقریبا در تمام 
مراســم حلقات مختلف اسکار حضور 
دارد و به عنوان یک فیلم پدیده، مورد 

توجه قرار گرفته است.
قایق شــخصی یــک فــرد در حالی 
مشغول اســتراحت اســت، در میانه 
دریا دچار آســیب جدی می شود و از 

این پس یعنی از دقیقــه 3-4 فیلم تا 
حدود 90 دقیقه شــاهد دسته پنجه 
نرم کردن وی با بــاد و طوفان و امواج 
دریا و... هستیم !! اشکال ندارد، با یک 
بازیگر و بدون دیالوگ یا مونولوگ ولی 
با ســاختار قوی هم می توان فیلم های 
قابل قبول و اســتاندارد ساخت )امثال 
 Castaway و  کروزوئــه  رابینســون 
ســاخته رابرت زمه کیس( اما ماجرای 
یک خطی و ســاختار نه چندان قوی 
فیلم همه چیز از دســت رفته«، آن را 
در ســطح یک فیلم تجربی و آماتوری 
پایین آورده و مناســب فستیوال های 
تجربی قــرار می دهد ولــی به همان 
دالئلی که ذکر شد و براساس همان که 
این فیلم یکــی از کامل ترین ترجمان 
سینمایی ایدئولوژی آمریکایی به نظر 
می رســد، همه هنر و حتــی صنعت 
ســینما نادیده گرفته می شود تا فیلم 
همه چیز از دســت رفتــه« در میان 
نامزدهای اسکار و حلقات پیرامونی آن 
مانند گلدن گلوب و بفتا و انجمن های 
و...قرار  اتحادیه های هنری  و  منتقدان 
گیــرد، اگرچه جایزه ای هــم دریافت 
نکند ولــی به عنوان یــک فیلم مهم، 

مطرح گردد!! 

به دنبال قســمت نخســت از سه گانه 
هابیــت یعنــی »ســفر غیرمنتظره«، 
همچنان تالش گروه کوتوله ها)دورف 
ها( به ســرکردگی ثورین برای رسیدن 
به سرزمین مادری شان در کوه اربور که 
اینک در تصرف اژدهایی خبیث به نام 
اسموگ قرار دارد به همراه یک هابیت 
ماجراجو به نــام بیلبو بگینز و با کمک 
جادوگری خاکســتری به نام گندالف 

ادامه دارد. 
آنها اینک با اورک ها درگیر می شوند و 
در کنار این قضیه، به آرامی 9 شــوالیه 
خبیث تاریکی زیر لوای ســارون برای 
بدســت آوردن حلقه ای که در اختیار 
بیلبو اســت، شــکل می گیرند )همان 
حلقه ای که بعدا دســتمایه و محور سه 
گانه »ارباب حلقه ها« می شود که قبال 
توســط همین جناب پیتر جکسون و 
همسرشــان فران والش ســاخته شده 

است(.
در این مســیر بــه ســرزمین الف ها 
می رســند و از اینجا شــخصیت هایی 
همچون لگــوالس و گاالندریل که بعدا 
از شخصیت های محوری داستان ارباب 
حلقه ها به حساب می آیند، وارد ماجرا 
می شــوند. آنها از کوتوله ها دل خوشی 
ندارند ولی از آنها در برابر اورک ها دفاع 
می کنند. ســرانجام به اربور رســیده و 
بیلبو وارد غار و مخفیگاه اسموگ شده 
تا برای پس گرفتن ســرزمین مادری 
کوتوله ها، یک گوی جادویی را از میان 
انبــوه طال و جواهری که زیر دســت و 
پاس اسموگ ریخته شده، بیرون آورد. 
اما نه تنها گوی مزبور بدست نمی آید، 
بلکه اســموگ هم بیدار شده و پس از 
کل کل کــردن با بیلبو، پــرواز کرده و 
به سمت شهر راه می افتد تا مکانی که 
علیه او توطئه می کنند را نابود کند.) به 

نظر می آید عنوان فیلم یعنی »نابودی 
انتخاب  اشــتباهی  مقداری  اسموگ« 
شــده ! ( در همین نقطه قسمت دوم 
به پایان می رســد تا تماشاگر در انتظار 
قسمت سوم) با عنوان »آنجا و برگشت 
دوباره« ( بماند که دســامبر 2014 به 
اکران عمومی در می آید و عجالتا قصه 
هابیت ها را تمام می کند تا زمانی دیگر 
که اقای جکسون و بانو شاید این بار از 
دست نوشته های شــخصی جی آر آر 
تالکین، سه گانه ای دیگر بیرون بکشند!! 
)در ســه گانه هابیت که از یک کتاب 
کوچک 70-80 صفحه ای از تالکین به 
نام هابیت، 3 فیلم 3 ساعته درآوردند!!!( 
قســمت دوم هابیت یعنــی »نابودی 
اســموگ«، برخالف قســمت اول که 
کوتوله ها و بیلبــو و گندالف عازم اربور 
می شــدند، بســیار کشــدار و خسته 
کننده است. لحظات طوالنی درگیری 
کوتوله ها و اورک ها، بــه نظرم پر و پا 
قرص ترین طرفــداران ارباب حلقه ها و 
تالکین و... را به ستوه می آورد. می ماند 
همان داستان سرزمین موعود و گروهی 
که برای بازپس گیری آن، سفری ادیسه 
وار را می آغازند و علم کردن قهرمانی به 
نام بیلبو در این سفر و قصه، آن هم برای 
مجموعه ای که تا حاال قهرمان آنچنانی 
نداشت و مجموعه ای از آراگورن و فرودو 
و گندالف و هابیت ها و الف ها و...قهرمان 
اینک،  آن محســوب می شــدند ولی 
هابیتی به نام بیلبو قهرمان آن شــده 
تا همانند یک شــبه قهرمان آمریکایی 
همان خصوصیات کول بودن، فردیت، 
شجاعت و تهور و...را به نمایش بگذارد 

و شوی امسال اسکار را تکمیل نماید!!
فیلم »هابیــت: نابودی اســموگ« در 
بخش بهترین جلوه های ویژه و همچنین 

صدا نامزد دریافت اسکار بود 

همه چیز از دست رفته 
All is Lost

هابیت: نابودی اسموگ 
 Hobbit: Desolation of smaug

اسکار 2014
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بازهم یک فیلــم دیگر دربــاره ادعای 
هولوکاســت یهودیان در جنگ جهانی 
دوم و از فیلمســازی گمنــام بــه نام 
برایان پرســیوال که تنهــا یک همکار 
فیلمنامه نویس به نام مایکل پترونی ) 
با آثار شناخته شده ای همچون »آیین 
مذهبی«، »نارنیا: ســفر کشتی سپیده 
پیما« و »زندگی خطرناک پسران اصالح 
شــده« ( تماشاگر ســینما رو به دیدن 
فیلمش جلب می کند. اما طبق معمول 
فیلم هایی از این دست که در طول تاریخ 
سینما بسیار ساخته شده، بیشتر با تکیه 
بر صحنه پردازی های ظلم به یهودیان 
و برانگیختن احساســات رقیق و ایجاد 
فضاهای ترحم آمیز، ســینمای خود را 
شکل می دهند که البته تبلیغات عظیم 
رسانه ها و کمپانی هایی هم که دربست 
در اختیار ســرمایه داران یهودی است 
به کمک آمده و با مشــارکت مراسمی 
همچون اسکار و حلقات پیرامونی اش، 

در بوق های رسانه ای قرار می گیرند.
اما از میان خیــل فیلم های به اصطالح 
هولوکاستی تاریخ سینما،»دزد کتاب« 
بیشــتر شــبیه به فیلم »خاطرات آن 
فرانــک« در آمده که در ســال 1959 
توســط جرج استیونس ســاخته شد. 
در فیلم »دزد کتاب« نیز همانند فیلم 
جرج استیونس که آن فرانک و خانواده 
یهودی اش از ترس کشته شدن توسط 
نازی های هیتلری، تمام طول سالهای 
جنــگ را زیر یک شــیروانی به ســر 
می بردند، یک یهــودی فراری، ماههای 
متمادی پناهنده زیر زمین خانه لیزل 
)دختر بچــه ای که شــخصیت اصلی 

داستان است( است و طی این مدت در 
حالی که آلمانی های هیتلری کتابهای 
بسیاری را می ســوزانند، لیزل با دزدی 
کتاب از کتابخانه یکــی از ثروتمندان 
شهر و خواندن آن برای یهودی مهاجر و 
سایر اعضای خانواده، روزگار می گذراند. 
روزگاری که با کمبود غذا و ســربازی 
اجباری مردان و حتی پدر خوانده لیزل 
و باالخره بیماری تا سر حد مرگ جوان 

یهودی سخت و سخت تر می شود.
اما فیلم دچار حفره هــای فیلمنامه ای 
فراوان اســت و اگرچه اقتباس از کتابی 
به همین نام بوده ولــی علیرغم همان 
فضای احساســاتی و ترحــم برانگیز، 
شخصیت ها به خصوص کاراکتر اصلی 
یعنی لیزل، از پرداخت جدی برخوردار 
نیستند و اساسا خصوصیت دزدی کتاب 
برای وی چندان محور ماجراها قرار نمی 
گیرد و بیشتر بهانه ای است برای اینکه 
به زندگی خانواده لیزل که او و برادرش 
را به خاطر جنگ بــه فرزند خواندگی 
پذیرفته اند، نزدیک شــویم. تنها نکاتی 
که فیلم را قابل دیدن می کند بازی خوب 
جفری راش در نقش پدر خانواده است 
که بیش از شخصیت لیزل و دیگران و 
حتی آن یهودی پناهنده شــده، جلب 
توجه می کند. اما آنچه بر همه این عناصر 
برتری دارد و فیلم را در ســطح اسکار و 
حلقات پیرامونی اش مطرح می ســازد، 
همان ایدئولوژیک بودن محتوا و محور 
قرار گرفتن یکی از مهمترین تئوری های 
امــروز غــرب صلیبی/صهیونی یعنی 
هولوکاست است. فیلم دزد کتاب نامزد 

اسکار بهترین موسیقی متن بود 

دزد کتاب
The Book Thief

فیلمی از گور وربینســکی و نســخه 
دیگــری از همان مجموعــه »دزدان 
دریای کاراییب« که 3 قســمت اول 
آن را ســاخت و با فیلم های دیگری 
مانند »مکزیکی« و همچنین کارتون 
»رنگو«، دلبستگی خود را به وسترن 
و وســترنر اثبات کرد. این بار با فیلم 
»رنجر تنهــا«، ورســیون دیگری از 
وسترن و وسترنر تنها ارائه می کند که 
حتی در عنوان فیلــم نیز برآن تاکید 
دارد. در این میان جــری بروکهایمر 
)تهیه کننده فیلم هــای پروپاگاندا و 
ایدئولوژیک آمریکایی مانند »صخره« 
و »پــرل هاربــر« و »گنجینه ملی« 
و »آرماگدون« و »ســقوط شــاهین 
ســیاه« و...( به کمکش آمــده تا در 
دریای  پنجم »دزدان  قســمت  واقع 
کاراییب« را پیش از سال 2016)که 
قرار اســت قســمت پنجم واقعی با 
عنوان »مرد مــرده قصه نمی گوید« 
به نمایش درآید(جلوی دوربین ببرد. 
جانی دپ یعنی کاپیتان جک اسپارو 
در این فیلم با همان ماهیت متناقض 
چندگانه ضد قهرمــان و قهرمان، در 
فانتزی  تونتو، یک سرخپوست  نقش 
فراری )مثل همان جک اســپارو که 

دزد دریایی فانتــزی بود( در حقیقت 
قهرمان تنها و وســترنر داستان را که 
تنهــا بازمانده یک گروه رنجر اســت 
به نام جان ریــد، همراهی می کند تا 
بتواند شــر یاغیان را از سر سرزمین 

مادری شان کوتاه نماید. 
بعد از این داســتان یــک خطی، بقیه 
ماجرا تقریبا همان قضایــای کارتونی 
و شــبه فانتزی ویژه وربینسکی است 
همراه چاشنی حادثه و خشونت و ترس 
و درگیری و تعقیب و گریزهای بی پایان 
کــه ماننــد آن را در همــان مجموعه 
»دزدان دریای کاراییب« و »مکزیکی« 
و »رنگو« دیده بودیم و تکرار آنها، تنها 
زمان فیلم را به دو ســاعت و نیم مالل 
آور افزایش داده، بــدون آنکه هیچ بار 

دراماتیک بر فیلم بیفزاید. 
و ماحصــل کار همان شــبه قهرمان 
و منجــی آمریکایی اســت بــا همان 
خصوصیــات تکیه بر فردیــت، کول و 
شجاع و عاشــق پیشــه و...مثل همه 
قهرمان هــای ایدئولوژیک و به اصطالح 
تنهای آمریکایی فیلم های مختلف که 
به زور و ضرب سینما، به صورت الگو یا 
انسان برتر به دیگر ملل و آدم های روی 

کره زمین حقنه می شود!! 

رنجر تنها 
The Lone Ranger
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کاپیتان فیلیپس 
Capitan Philips

اسپایک جونز را می توان از نسل جدید 
فیلمســازان هالیوود به شمار آورد که 
همراه سینماگرانی چون چارلی کافمن 
و دیوید او راسل و میشــل گوندری و 
برادران کوئن و استیون سودربرگ و...با 
الهام از سینماگران نسل پنجم چین و 
فیلمسازان جوان اسپانیایی و مکزیکی و 
برخی کارگردانان اروپایی تازه به میدان 
آمده، نوعی موج نــو در هالیوود ایجاد 
کردند که فیلم هایی مانند »3 پادشاه« 
و »اقتباس« و »جان مالکوویچ بودن« 
و »آفتاب ابدی یــک ذهن پاک« و... از 
جمله نمونه های آنها بود. اگرچه آفتاب 
ظهور و بروز این نســل همچون نسل 

قبلی )اسپیلبرگ و لوکاس و کوپوال و 
اسکورسیزی و دی پالما( چندان برقرار 
نماند و به اصطالح دولت مستعجل بود 
اما به هر حال در یک مقطع کوتاه 5- 
6 سال آثار متفاوتی در سینمای غرب 

بوجود آوردند.
فیلم »او« ســاخته اســپایک جونز را 
می توان سایه ای از آن حرکت به شمار 
آورد در دورانــی که آفتــاب آن گروه 
افول کــرده و دیگر نشــان چندانی از 
خالقیت ها و اســتعداد فیلم هایی مثل 
»اقتباس« و »جان مالکوویچ بودن« از 
همین اسپایک جونز دیده نمی شود و 
به عبارتی آنها نیز ناگزیر در سیســتم 
سنتی هالیوود و پروپاگاندای فرهنگ و 

ایدئولوژی آمریکایی غرق شدند. 
نمونــه اش همیــن فیلم »او« اســت 
که تقریبا بازنمایی ســطحی و دست 
چندمی از فیلم مهم استنلی کوبریک 

یعنی»2001: یک ادیســه فضایی« ) 
1968( به نظر می رسد. 

برنامه هوشمندی که تئودور، نویسنده 
گمنام برای پایان دادن به تنهایی خود 
بــرروی کامپیوترش نصب کــرده و با 
آن زندگی می کند، نســخه سخیفی از 
هال 9000، همان کامپیوتر هوشمند 
و عصیانگــر فیلم کوبریک اســت که 
همه سیســتم زندگــی و فعالیت های 
فضانوردی دانشمندان سفینه عظیمی 
را با ماموریت ابدی مدیریت می کرد و 
در نهایت نیز سیستم کنترل سفینه را 
در دســت گرفته و ضمن خارج کردن 
یکی از دانشمندان، رســما با دیگری 
درگیر شــد. امــا در فیلــم »او«، این 
کامپیوتر هوشمند ظاهرا با یک سیستم 
جدید هوش مصنوعی، دوســت دختر 
تئودور می شــود که قرار اســت همه 
لحظات تنهایی او را پــر کرده و جای 
همه دوســتان بشــریش را بگیرد. او 
هم مثل هــال 9000 ارتقاء یافته ولی 
به جای عصیان علمــی و اجتماعی، با 
تعداد بیشتری )حدود 8000 نفر( مرد، 
دوست می شــود تا حدی که حسادت 
تئــودور را برمــی انگیــزد و در آخر، 
ناچار تئودور را ترک کرده و تئودور به 
دنیای خود باز می گــردد، اما این بار با 
نگاه تازه ای که منجــر به ارتباط وی با 

آدم های دیگر می شود.
نکته ای که در فیلم فانتــزی»او« هم 
برجسته است و شاید دلیل قرار گرفتن 
آن در فهرست فیلم های برتر اسکاری 

باشــد، همان حضــور شــبه قهرمان 
به نظر می رسد  ایدئولوژیک آمریکایی 
که در این فیلم یک برنامه هوشــمند 
کامپیوتری اســت با همان ویژگی ها و 
خصوصیات وســترنر که صــدا و لحن 
و نوع جمــالت و نحوه بیــان آنها ) با 
صدای خش دار و البتــه اعصاب خرد 
کن اســکارلت جوهانسون(، دقیقاً یک 

آمریکایی کول را تداعی می نماید. 
یادمان باشــد که منجی آمریکایی یا 
همان کرایست و یا مسیح در فیلم های 
آخرالزمانــی نیــز دارای هویت هــای 
مختلــف اســت، از لــوک اســکای 
واکر »جنگ هــای ســتاره ای« و نیو 
»ماتریکس« و فرودو »ارباب حلقه هاگ 
»نارنیا«  فیلم های  و اصالن« مجموعه 
و همچنین هری پاتــر گرفته تا دختر 
نوجوان فیلــم »قطب نمای طالیی« تا 
سوفی فیلم »رمز داوینچی«و تا رییس 
جمهور آمریکا در فیلم »مگی دو: امگا 

کد 2«.
در سری فیلم های نامزد دریافت اسکار 
بهترین فیلم امســال نیز تــم قهرمان 
آمریکایی یا همان وســترنر، کاراکترها 
و هویت های متفــاوت و بعضا عجیب 
و غریبی دارد که در فیلــم »او«، یک 
برنامــه هوشــمند کامپیوتری اســت 
و اســکار بهترین فیلمنامــه اریژینال 
برای این فیلــم، به خوبی می تواند نظر 
سردمداران هالیوود را در القاء منجی ها 
و شــبه قهرمان های آمریکایی برآورده 

کند.  

کاپیتان فیلیپس تازه تریــن فیلم پال 
گرین گــراس ) کارگردان( و اســکات 
رودین ) تهیــه کننده ( اســت که در 
ساخت فیلم های تبلیغاتی و پروپاگاندا 
برای سینمای هالیوود معروف هستند. 
از فیلم هــای پیشــین گریــن گراس 
می توان بــه فیلم تبلیغاتــی »یونایتد 
93«)2006( در بزرگ کردن سناریوی 
مشــکوک 11 ســپتامبر، همچنیــن 
فیلم های »التیماتوم بورن« )در وجهه 
 )CIA بخشیدن به عملیات مداخله گرانه
و»منطقه ســبز« )در توجیه اشغالگری 

آمریکا و شرکایش در عراق( نام برد. 
تام هنکس در فیلم »کاپیتان فیلیپس« 
نقش خــود کاپیتــان را دارد ؛ ناخدای 
یک کشــتی اقیانوس پیمــای تجاری 
که توسط چند سیاه پاپتی سومالیایی 
به عنــوان دزدان دریایــی مورد حمله 

قرار گرفته و خود کاپیتان به اســارت 
گرفته می شود. در اینجا نیروی دریایی 
آمریکا و گروه ضربت تفنگداران دریایی 
یکپارچه و با تمام قوا به کمک کاپیتان 
فیلیپــس می رونــد تا ضمــن نبردی 
بزرگ با همان چنــد پاپتی! فیلیپس و 

کشتی اش را نجات دهند!! 
آنچه در ایــن فیلم قابل توجه اســت 
تحت  هالیوود  ســینمای  پروپاگاندای 
عنــوان یک ماجرای واقعــی برای یک 
بزرگنمایی تبلیغاتی است. تا آنجا که در 
خبرها درج شده تا کنون نیروی دریایی 
آمریکا دخالت موفقی برای آزاد سازی 
گروگان هــای دزدان دریایی نداشــته 
اســت. این در حالی است که براساس 
نوشــته ها و مکتوبــات خبرگزاری ها و 
دریایی  نیــروی  موجود،  آرشــیوهای 
ایران بیشترین برخورد موفق را در آزاد 

سازی کشــتی ها و گروگان ها از دست 
دزدان دریایی داشــته است. فی المثل 
در همین ماجــرای کشــتی کاپیتان 
فیلیپس )که در نوشته ای در آغاز فیلم، 
آن را یک ماجرای واقعی ذکر می کند( 
اخباری که در همــان تاریخ مورد نظر 
داســتان فیلم انتشــار یافت، گروگان 
گیری 21 آمریکایی بــود که همزمان 
دزدان دریایی با ســازماندهی گسترده 
ای، چندین کشــتی دیگر را نیز ربوده 
بوده وآمریکاییان در نجات آنان ناموفق 

عمل کردند. 
در اینجا نیز هالیوود مانند بســیاری از 
مواقع دیگر )همچون سقوط آپولو 13 
یا قضیه تســخیر النه جاسوسی( یک 
شکست تاریخی را پیروزی می نمایاند 
و در واقع فیلم »کاپیتــان فیلیپس«، 
به نمایشی برای نیروی دریایی و گروه 
ضربــت ایــاالت متحده آمریــکا بدل 
می شــود. ضمن اینکه شــبه قهرمان 
فیلم طبق معمول با همان ویژگی های 
قهرمان تک افتاده ایدئولوژیک آمریکایی 
یا وسترنر، خود کاپیتان فیلیپس است 
که در طول فیلم برجســته می شود و 

کاراکتر ظاهرا متین واســتوار و شجاع 
و بی بــاک وی! در مقابــل تیپ هــای 
کلیشه ای دزدان سومالیایی که خشن 
و متزلزل و بدوی هستند!! قرار می گیرد 
و تماشاگر پیگیر تاریخ سینما را به یاد 
همه نقش منفی های رنگین پوســت 
تاریــخ ســینما همچــون چینی های 
فیلم »دریــای چین« یــا »پنجاه روز 
در پکن«)نیــکالس ری-1955( و یــا 
آثار سینمای  سرخپوست های مختلف 
وســترن می اندازد که گویا همگی در 
کاراکتر موســی )همان سرکرده دزدان 
دریایی سومالیایی(جمع شده تا پس از 
سالها بازیگر ناشــناس آن یعنی برخاد 
عبدی نامزد جوایزی همچون اســکار 
و گلدن گلوب شود و جایزه بفتا را هم 
از آن خود گرداند! و حضور نامناســب 
همین جناب برخاد عبدی در مراســم 
اســکار، چه حضور خفت باری بود که 
دوربین هــای تلویزیونی هم با نشــان 
دادن او، گویی موجود عجیب و غریبی 
را در کادر دوربین خود گرفته اند!! و در 
اینجا بازهم نتوانستند نژادپرستی خود را 

پنهان نمایند!!! 

او 
Her

اسکار 2014
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فیلم هایی که قهرمان ایدئولوژیک نداشت
با یک بررسی اجمالی در تولیدات مطرح سال 2013 می توان به سهولت، تعداد متنابهی فیلم های متنوع یافت که از بسیاری آثار لیست فیلم های به اصطالح اسکاری قوی تر، سینمایی تر و حتی 
تجاری تر به نظر می رسیدند اما در هیچیک از مراسم یا لیست نامزدها و یا برگزیدگان حلقه اسکار )انجمن ها و اتحادیه های پیرامونی( حضور نداشتند، چراکه قبل از هر موضوعی آنها اساسا فاقد آن 
شبه قهرمان ایدئولوژیک آمریکایی بوده یا به طور ناقص و انتقاد آمیز آن را نمایش می دادند و یا ماهیت دن کیشوت وارش را در میانه راه بروز می دادند. در ذیل فقط به برخی از آنها اشاره می شود:

 )Oblivion( اوبلیویون
یک فیلم پســا آخرالزمانــی از جوزف 
کاسینســکی و باشــرکت تام کروز که 
طبق معمــول، زمین تخریب شــده و 
روبه نابودی نهایی مــی رود و آدم ها در 
ایســتگاههای خــارج از زمین زندگی 
می کننــد. جک )تام کــروز( به عنوان 
یکی از ماموران ویــژه با گروهی بیگانه 
در روی زمین در نبرد اســت تا زمین 
را از چنــگ آنهــا درآورد) تــا اینجا 
تکلیف شــبه قهرمان و منجی روشن 
اســت(. اما طی یک درگیری و با اسیر 
شــدن، جک متوجه می شــود که آن 
بیگانگان غار نشین در واقع انسان های 
واقعی هســتند که در صدد نجات کره 
زمین بوده و آن آدم هایی که سیســتم 
ایســتگاههای فضایی را اداره می کنند، 
در صدد سوء استفاده از موقعیت خود 
و نابودی زمین هستند. به همین دلیل 
فی المثل از شــخصیت جــک، دهها 
نمونــه به صورت مصنوعی ســاخته تا 
بالفاصله جانشــین او نمایند.)در اینجا 
تک بودن و منجی گرایی شبه قهرمان 
دچار خدشه می شود!(.در واقع در فیلم 
همان  اصلی  قهرمــان  »اوبلیویــون«، 
انســانهای غار نشین هســتند، اگرچه 
در انتهــا، جک با انجام یــک عملیات 
انتحاری سامســون وار سعی می کند، 
مرکز هدایت ایســتگاههای فضایی را 
به هم ریخته و نابود ســازد. در واقع در 
این فیلم آخرالزمانی، وضعیت کرایست 
و آنتی کرایست به هم ریخته و براساس 
فرمول های رایج هالیوود و سردمداران 
آن و اساسا ایدئولوژی آرماگدونی سران 
غرب شــکل نگرفتــه و از همین روی 
علیرغــم جلوه های ویژه قــوی و قصه 

جذاب، جایی در اسکار نمی یابد.

جنگ جهانی زد 
)World War Z (

یک فیلم معمولی و کلیشــه ای درباره 
شیوع ویروس زامبی در دنیاست و نکته 
شعاری و ایدئولوژیک فیلم آنکه تنها شهر 
در امان مانده از این ویروس، اورشــلیم 
اسراییل اســت!! فقط گاف فیلمسازان 
این بوده که زامبی ها به درون اورشــلیم 
هم نفوذ کــرده و آن شــهر را نیز امن 
باقی نمی گذارند و از همین روی فیلم 
»جنگ جهانی زد« از دور رقابت اسکار 
کنار گذارده می شود! چرا که قبله آمال 
غرب ایدئولوژیک را برخالف فیلم هایی 
همچون »ماتریکس«، امن به شمار نمی 
آورد!!  شاید اگر نام مارک فورستر سازنده 
خوش قریحه فیلم های تماشایی همچون 
»در جستجوی نورلند« و »عجیب تر از 
قصه« نبود اصال ســراغ این فیلم را هم 
نمی گرفتیــم. اما او را که بــه تدریج با 
برخی فیلم های جیمزباند مانند»کازینو 
رویال« و »کوانتوم آرامش« ضایع کردند، 
اینک با اثری آخرالزمانی به قعر جدول 
فیلمسازان مولف و با استعداد فرستادند! 

سرزمین موعود 
 )Promised Land (

داستان یک شرکت گاز که برای بدست 
آوردن مخازن گاز زیر زمینی یک شهر 
کوچک بوســیله یکی از کارگزارانش به 
نام استیو باتلر)مت دیمن(، انواع و اقسام 
کلک ها را ســوار می کند تا مردم را به 
وعده های دروغیــن فریب دهد و بتواند 
از این طریق ســرزمین مورد نظرش را 
بدست آورد. فیلم تازه گاس ون سنت، 
فیلمســازی با یک دوجیــن فیلم های 
اسکاری و جشنواره ای)در سال 2008 
با فیلم »میلک« در اسکار مطرح شد و با 
فیلم »فیل« نخل طالی کن را در سال 
2003 بدست آورد( در جشنواره برلین 
سال گذشته نیز توفیقاتی بدست آورد 
ولی علیرغم ســاختار سینمایی خوب 
و محتــوای قابل توجه بــه دلیل اینکه 
»سرزمین موعود« ایدئولوژی آمریکایی 
را ولو در نام و عنوان زیر عالمت ســوال 
برده و آن را یک کلک ســرمایه داری 
قلمداد کرده، جایی در میان اسکاری ها 

و اعوان انصارش پیدا نکرد!

پشت چلچراغ 
 )Behind The Candelabra (

دومیــن فیلــم امســال اســتیون 
از »عوارض جانبی«  سودربرگ پس 
)که آنهم علیرغم موضوع شبه روانی 
خود مــورد لطف آکادمی نشــینان 
معروف،  نوازنده  درباره  نگرفت(  قرار 
لیبراچی که همجنس گراســت و در 
ایــن راه افراط می کنــد و از همین 
روی دچــار بیماری ایدز شــده و با 
بدبختی می میرد! بازی های شــگفت 
انگیز و چهره پردازی های فوق العاده 
مایــکل دوگالس و مــت دیمــن، 
تشخیص حضور آنها در فیلم را حتی 
برای تماشاگر آشنا دشــوار ساخته 

است. 
و  همجنس گرایــی  موضــوع 
از  گــرا  همجنــس  خانواده هــای 
موضوعات مورد عالقه هالیوود است، 
خصوصا اگر با موســیقی و آهنگساز 
و خواننــده همراه شــود امــا وقتی 
ایــن همجنس گرایی به سرنوشــت 
تلــخ ایدز و مــرگ منتهی شــود با 
ایدئولوژی آمریکایی سازگار نیست و 
از همین روی در مراسم اسکار جایی 

پیدا نمی کند. 
الزم به ذکر اســت که تمام فیلم های 
همجنــس گرایانه ســالهای اخیر که 
در اسکار مطرح شدند، آنها بودند که 
برای این ســبک زندگی غیر انسانی، 
سرنوشــت و ســرانجام نیکی در نظر 
گرفتند، فیلم هایــی مانند »میلک«، 
»پرشــس«، »بچه ها همــه خوبند«، 
»آغازگــران« و همین امســال فیلم 

»فروشندگان کلوپ داالس«.

جایی در پشت کاج ها 
 )The Place Beyond The Pines (
یک فیلم اجتماعی خوش ساخت است 
که در آن یک بدلــکار، برای تامین خرج 
زندگی همســر و فرزندش کــه در حال 
جدا شدن از وی هستند، ناگزیر دست به 
سرقت بانک زده و در یکی از این سرقت ها 
جان خود را از دســت می دهد. فیلمنامه 
دقیق و بازی های خــوب برادلی کوپر و 
رایان کاسلینگ در نقش بدلکار سرخورده، 
از ایفــای نقــش بســیاری از نامزدهای 

اسکاری برتر بود ولی دیده نشد.

اسکار 2014
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آگوست: اوسیج کانتی 
)August: Osage County (

اولین فیلم مطرح جان ولز، تهیه کننده 
کهنه کار ســینما و تلویزیون اســت و 
ماجرای خانواده ای در اوکالهما را بیان 
می نماید که در ظاهر خانواده ســالم و 
به هم پیوســته و نمونه ای هستند ولی 
وقتی دوربین به آنها نزدیک می شــود، 
درون آنها را سرشــار از روابط ناموفق، 
نامشروع، از هم گسیخته و غیر انسانی 
می یابد. مادر خانواده به نام وایولت )مریل 
اســتریپ( دچار سرطان است و شیمی 
درمانی می کند و در حالی که دختران او 
برای دیدنش در راه هستند، پدر خانواده 
بورلی)سام شــپرد( خودکشی می کند 
و همین باعث می شــود که سایر اعضاء 
خانواده هم جمع شوند و از اینجاست که 
اسرار مگو و رازهای هریک از این افراد، 
لحظه به لحظه از هم پاشیدگی خانواده 
را بیشتر و بیشــتر به نمایش می گذارد. 
فیلــم از بازی های نســبتا خوب مریل 
اســتریپ و جولیا رابرتز که هردو نامزد 
دریافت جایزه اسکار شــدند برخوردار 
است ولی قهرمان نداشتن فیلم و به هم 
ریختگی همه افرادی که می توانستند هر 
یک قهرمانی برای خانواده باشند، فیلم 
را از دیگــر نامزدی ها خصوصا در جوایز 
اصلی مثل فیلمنامه و کارگردانی و فیلم، 
بی بهره کرد و در همان دو رشــته نیز، 

جایزه ای نصیبش نکرد.

 )Rush ( هجوم
ران هــاوارد ماجرای واقعی مســابقات 
اتومبیــل رانی حرفــه ای و به اصطالح 
فرمول 2 اســت که فیلمساز توانسته به 
گونه ای واقع گرایانه و هوشــمندانه، این 
ماجرا را جلوی دوربین ببرد تا آنجا که در 
برخی لحظات، واقعا تماشاگر را در توهم 
تماشای یک فیلم مســتند فرو می برد. 
تبحر هــاوارد در کارگردانی صحنه های 
مسابقه، تعیین جای دوربین ها، تدوین 
و بازسازی صحنه های تعقیب و گریز و 
تصادفات مرگ آور، حیرت انگیز اســت 
به عالوه فیلمنامه قــوی پیتر مورگان 
)نویسنده فیلمنامه های اسکاری همچون 
»فراست/ نیکسون«، »ملکه« و »آخرین 
پادشاه اسکاتلند«(. اگرچه فیلم »هجوم« 
در گلــدن گلوب نامــزد دریافت جایزه 
بهترین فیلم درام بود اما در اسکار کامال 
از دور خارج مانــد. چراکه این فیلم نیز 
اگرچه ظرفیت و پتانسیل قهرمان پروری 
داشــت اما هیچ یک از دو شــخصیت 
اصلی فیلم )جیمــز هانت و نیکی الئودا 
( نتوانســتند نقش این قهرمان را بازی 
کنند و الگوی شبه قهرمان آمریکایی را 
در پیست اتومبیل رانی به نمایش گذارند. 
یکی از آنهــا به دلیل خطرنــاک بودن 
این گونه مسابقات کنار کشید و بعدا با 
شرایطی خاص برگشــت و دیگری هم 
اساسا مسابقان فرمول 2 را رها کرد و به 

شغل خبرنگاری روی آورد!

 )After Earth ( بعد از زمین
یک فیلم پســا آخرالزمانــی دیگر از ام 
نایت شیاماالن )که در ساخت فیلم های 
آخرالزمانی تجارب زیــادی دارد مانند 
»آخریــن  و  »اتفــاق«  »نشــانه ها«، 
بادسوار«( که از عناصر آخرالزمانی مورد 
نظر ایدئولوژی آمریکایی تهی است و از 
همین روی فیلم دیگری که ویل اسمیت 
و پســرش بازی کردند)پــس از فیلم 
موفق »به سوی خوشبختی«( نه تنها با 
شکست مطلق در اسکار مواجه گردید! 
که حتی جوایز اصلی تمشــک طالیی 

)بدترین فیلم های سال( را نیز درو کرد!!

حاال من را ببین! 
 )Now You See Me (

ســاخته لوییــس لتریر، )فیلمســاز 
بــا تجربــه ای کــه فیلم های ســوپر 
پروداکشنی مانند »برخورد تایتان ها«، 
»هالک باورنکردنی« و »ترانسپورتر 2« 
را ســاخت( فیلم سرحال و پر جنب و 
جوشی از یک ســری شعبده باز است 
که با هدایت یک سازمان فراماسونری 

)با عالمت چشم همه جا بین( شروع 
به انجام عملیات شــبه رابین هودی 
کــرده و با یک ســری شــعبده های 
عجیــب و غریب در مالء عــام، ثروت 
پولدارها را در مقابل چشــمان حیرت 
زده همگان دزدیده و به جیب دیگران 
واریز می کنند یا در میان مردم پخش 

می نمایند! 
آثــاری همچــون »تحت  فیلم مثل 
تعقیب« )تیمور بکمامبتوف( در صدد 
جلب افکار عمومی به ســوی سازمان 
مخوف و مرمــوز فراماســونری بوده 
امــا اینکه گروه 4 نفره شــعبده بازان 
مانند 4 شــگفت انگیز عمــل کرده و 
در عین حــال از قهرمــان بازی های 
معمول آمریکایــی و تیپ های خاص 
آنها برخوردار نیستند و منجی گرایی 
آنها برخالف فیلم بکمامبتوف چندان 
جدی نیســت و از همــه مهمتر ضد 
ســرمایه داری هســتند، پرونده فیلم 
»حاالمــن را ببین« را نیز در اســکار 

2014 بست!!

شراکتی که تو نگاه می داری 
 )The Company You Keep (

پس از فیلم »توطئه«، یک اثر سیاسی 
اجتماعــی از رابرت ردفورد اســت که 
اینک با شــکل و صورتــی چند جانبه 
در هالیوود حضــور دارد ؛ هم به عنوان 
شــمایل بازیگری، هم تهیــه کننده 
و کاشــف آثــاری ماننــد »خاطرات 
موتورســیکلت« و والتر سالس و مبدع 
فســتیوال ســاندنس و هم به عنوان 
فیلمســازی که با آثاری مانند »مردم 
معمولــی« و »کوییز شــو« و...و حتی 
»نجواگر اســب«، خاطرات خوبی برای 
اهل ســینما برجای گذارده است. در 
فیلم »شــراکتی که تو نگاه می داری« 
با یک داستان آشنا مواجهیم ؛ افرادی 
که پس از گذشــت حدود 40 سال از 
تشکیل گروهی مخالف حضور آمریکا 
در جنــگ ویتنام و انجام یک ســری 
عملیــات ایذایی )کــه از قضا منجر به 

قتل یک نگهبان بانک شده( هنوز تحت 
تعقیب FBI قرار دارند و اینک با معرفی 
داوطلبانــه یکی از آنها به نام شــاورن 
سوالرز )سوزان ســاراندن(، بقیه افراد 
گروه که زندگی عــادی و مخفیانه ای 
دارند، با خظر مواجه می شوند، از جمله 
جیم گرانت یا نیک ســلوان )رابرت رد 
فورد( که وکیلی معتبر شده و صاحب 
یک دختر نوجوان نیز هست. او اساسا 
در قتل نگهبان بانک نقشــی نداشته 
و این موضــوع را تنها عضو یاغی گروه 
میمی لوری )جولی کریستی( می تواند 
شهادت بدهد ولی وی با چنین شهادتی 
دستگیر خواهد شد و چنین مسئله ای 
خواست او نیست. همه این ماجراها را 
یک خبرنگار جوان دنبال کرده و زودتر 
از بقیه به بی گناهی سلوان پی می برد. 
فیلم »شــراکتی که تو نگاه می داری«، 
در ضمن بیان چنین روایت پیچیده و 
پرتعلیقی، نگاهی هم به تاریخ سیاسی 
اجتماعی 40 سال گذشــته آمریکا و 
حضور انتقادآمیــزش در جنگ ویتنام 
دارد و همیــن موضوع نــه تنها هیچ 
قهرمان یا ضد قهرمانی برای فیلم باقی 
نمی گذارد که اساســا سیاســت های 
امپریالیستی ایاالت متحده که از اصول 
ایدئولوژیکش است را زیر عالمت سوال 
می برد. فیلم، علیرغم فیلمنامه دقیق، 
کارگردانی متناســب و بازی های قابل 
قبول رابــرت رد فورد و خصوصا جولی 
کریستی )پس از مدتها غیبت(در هیچ 
یک مراسم اعطای جوایز، اعم از اسکار 

یا بفتا یا گلدن گلوب و...مطرح نشد.
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 )Emperor( امپراتور
ساخته پیتر وبر )فیلمساز ایدئولوژیک 
هالیوود که فیلم هایی مانند »برآمدن 
هانیبــال« و »دختری با گوشــواره 
مروارید« را در کارنامه دارد( روایتی 
از اشغال ژاپن توســط ارتش آمریکا 
در پایــان جنــگ جهانــی دوم، به 
محاکمه کشــاندن سران آن و تردید 
در دادگاهی کــردن و اعدام امپراتور 
ژاپن اســت کــه یک افســر نیروی 
دریایی ایاالت متحده مامور می شود 
با مطالعه عملکــرد امپراتور در حین 
جنــگ، رای بــه محاکمه یــا عدم 

محاکمه وی بدهد. 
طرح این ســوال که بــه هر حال 
ژاپنی هــا در دفــاع از میهنشــان 
می جنگیدنــد و این آمریــکا بوده 
که هــزاران فرســنگ آن ســوی 
مرزهایش به اشــغال آن دست زده 
و زیر عالمت ســوال بردن محاکمه 
ســران ارتش ژاپن و اعــدام برخی 
آنها، موضوعی است که همه ادعای 
منجی گری و قهرمانــی آمریکا در 
جنــگ دوم را زیر عالمت ســوال 
می برد و همین، فیلم »امپراتور« را 

از اسکار دور ساخت!

)The Family ( خانواده
ســاخته لوک بســون برخــالف فیلم 
قبلی اش، »بانو« درباره آنگ سان سوچی 
برمه ای، اصال سفارشــی بــه نظر نمی 
آید. فیلم درباره یک خانواده گنگســتر 
اســت که برای درامان مانده از دســت 
رقبا توســط FBI به کشور دیگری برده 
شده اند. ظاهرا این خانواده باید در یک 
موقعیت انســانی و آرام زندگی کند که 
طبعا باروحیات پدر خانــواده )با بازی 
طنز آمیز رابرت دونیــرو( و همچنین 
فایفر( ســازگار  مادر خانواده)میشــل 
نیســت. باالخره رقبا، خانواده گنگستر 
را پیدا کرده و با وحشــی ترین وجه به 
شــهر محل اقامت آنها یــورش برده و 
همه را از دم قتل عام می کنند ولی در 
مقابل انسجام خانواده کم می آورند! در 
فیلم »خانواده«، قهرمان فیلم یک نفر و 
یک گنگستر و حتی آدم کش معروفی 
همچون مانزونی )رابرت دونیرو( نیست. 
در فیلم »خانــواده«، همه یک خانواده، 
قهرمان هســتند. بنابراین فیلم، کامال 
آمریکایی  ایدئولــوژی  تئوری هــای  با 
در تناقض اســت و هیچ خبری از یک 
قهرمان یــا منجی و یا وســترنر تک و 
تنهای امریکایی یا غربی که دنیا را نجات 

دهد، نیست!!

پیشخدمت لی دانیلز 
 )Lee Daniels: Butler (

به کارگردانی لــی دانیلز که فیلم های 
اسکاری مانند »پرشــس« و »ضیافت 
اهریمنی« را ســاخته و امســال نیز با 
فیلم»پیشــخدمت« که همــه عناصر 
مورد نظر اعضای آکادمی و سردمداران 
هالیــوود را دارا بود و حتــی در پایان 
داســتان هم تبلیغ مفصلی برای اوباما 
کرد و او را ناجی سیاهپوســتان جلوه 
داد، قاعدتا می بایســت موقعیت خوبی 
را در مراســم اهدای جوایــز آکادمی 
پیــدا می کرد، امــا هیچ جــای پایی 
در این مراســم نداشــت! چرا؟ فیلمی 
که با ســاختار متناســب، تالش یک 
سیاهپوست به نام سیسیل جنیس را 
برمبنای ظاهرا یک داســتان واقعی در 
مقام پیشخدمت رسمی کاخ سفید از 
دوران ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور 
در سال1952 تا دوره رونالد ریگان در 
سال 1986 روایت می کند و به همین 
بهانه، مروری بر تاریخ ایاالت متحده در 
طی این سالها دارد، چه عنصری برای 

اســکار گرفتن کم دارد؟! در این فیلم 
آیزنهاور و نیکسون و کندی و جانسون 
و کارتر و ریگان دیده می شوند و تاریخ 
آمریــکا خصوصا در رابطــه با تبعیض 
نژادی مرور می شود و سرانجام نیز اوباما 
در اواخر عمر سیســیل به صورت یک 
منجی ظهــور می نماید! پس چرا فیلم 
»باتلر« حتی در یک مــورد نیز نامزد 
دریافت جایزه اسکار نشد؟! حتی برای 
بازی چشمگیر فارست ویتاکر در نقش 
باتلر یا چهره پــردازی و صحنه آرایی 
موفق فیلم یا موسیقی و یا فیلمنامه؟!! 
به نظر می آید همــه این ها فدای یک 
لغزش اساسی ایدئولوژیک شده است. 
در فیلم »باتلر«، برخالف همه فیلم های 
به اصطالح ســیاه پوســتی اسکاری 
مانند فیلم »12 ســال یک برده « که 
اسکار بهترین فیلم امســال را گرفت، 
هیچ سفیدپوســتی قهرمان مبارزه با 
بردگی نیست و همواره سفیدپوستان 
کاخ ســفید در حال سوء اســتفاده از 
سیاه پوستان بوده و حتی جان کندی 
محبوب هــم در اوج تبعیــض نژادی 
اوایل دهــه 60 آمریکا نمــی تواند یا 
نمی خواهد اقدامی صــورت دهد!! در 
فیلم »باتلر«، برای اولین بار این ســیاه 
پوستان و مشخصا پسر سیسیل است 
که برای حقوق سیاهان و رفع تبعیض 
نژادی حتی تــا زمان خــروج باتلر از 
کاخ ســفید یعنی دوران ریگان مبارزه 
می کنند و هیچ سفید پوستی همچون 
آبراهام لینکلن و کنگره نشینان در فیلم 
»لینکلن« حضور ندارند که از سر ترحم، 
سیاه پوست درجه دو را بپذیرند حتی 
در سطح فیلم هایی مانند »خدمتکار« و 

»جنگوی رها شده از بند« و...

بنیادگرای ناراضی 
)The Reluctant Fundamentalist(

ساخته میرا نایر، فیلمساز هندی تبار 
همچنانکه در یکی از اپیزودهای فیلم 
11 اپیزودی 11 سپتامبر هم با زبان 
ســینما بیان کرده بود یکی از نتایج 
تاســف بار حادثه برج های دو قلوی 
نیویورکی را ظلم و ســتمی دانست 
که بر همه مســلمانان مقیم آمریکا و 
دیگر کشورهای اروپایی رفت، همان 
ظلم و ستم که در فیلم »بنیادگرای 
ناراضــی« هــم انعــکاس می دهد و 
علیرغم سعی در بیطرف نشان دادن 
و حتــی ترحــم بــرای قربانیان 11 
سپتامبر ولی از آنجایی که مسلمانان 
را از جمله این قربانیــان می داند، از 

دایره اسکار بیرون ماند!!

 )Elysium ( االیزیم
یک فیلم پســا آخرالزمانی دیگر از نیل 
بلومبکمپ است که با فیلم »منطقه 9« 
در ســال 2009 نامزد دریافت اســکار 
بهترین فیلــم بود اما فیلــم »االیزیم« 
بازهم حکایت سوءاستفاده سفیدپوستان 

متمدن در دوران بعد از جنگ آخرالزمان 
اســت که خود با آخریــن امکانات در 
ایســتگاههای فضایی زندگی می کنند 
و آدم های فقیر یا رنگین پوســت درجه 
2 در روی کره زمین محکــوم به فنا و 
مرگ تدریجی هســتند. چنین فضایی 
که دقیقاً سیستم نژادپرستانه و تبعیض 
گرای امروز جهــان ســرمایه داری را 
تداعی می کند، طبیعتا نمی تواند مورد 
پذیرش آکادمی نشینان و سران هالیوود 
باشــد که خود در خلق چنین سیستم 
نژادپرستانه ای در دنیا سردمدار هستند. 
خصوصــا که در انتهای فیلــم آدم های 
درجه 2 برعلیه آن سیســتم ناعادالنه 
شــورش کرده و شــرایط را برای ایجاد 
یک نظام جدید فراهم می کنند. همین 
دلیل کافی است که حتی جلوه های ویژه 
خیره کننده فیلــم و بازی های جودی 

فاستر و مت دیمن هم به حساب نیاید. 

اسکار 2014
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خارج از کوره
)Out Of The Furnace (

 از فیلمسازی به نام اسکات کوپر است 
که بیشتر به عنوان یک بازیگر شناخته 
شــده ولی 3-4 ســال پیش بــا فیلم 
»دیوانه قلب«، جوایز متعدی خصوصا 
از فستیوال های مستقل گرفت. اما فیلم 
»خــارج از کوره« او، یــک فیلم کامل 
اجتماعی خوش ساخت درباره آمریکای 
امروز اســت و آنهایی کــه می خواهند 
بی سر و صدا و آرام در این جامعه زندگی 
کنند ولی در برابر زرق و برق های مادی 
و رفاه طلبی مفــرط یا بلندپروازی های 
ناشــی از آن قرار می گیرنــد و ناگزیر 
باید نقش ضد قهرمــان را بازی کنند. 
راسل بیز )با بازی دیدنی و درون گرای 
کریستین بیل که در سابقه بازیگری اش 
کم نظیر اســت( چنین آدمی است که 
می خواهد ســرش به کار خودش باشد 
اما زیاده خواهی یا پرهیز از یک زندگی 
آرام توســط بــرادرش رادنی)کیســی 
افلک( باعث می شود تا درگیر معامالت 
دالل های بوکس و مشــت زنی شده و 
در معامله با یکــی از این دالل ها به نام 
هارالن دی گروت ) وودی هارلســون 
با یک ایفای نقش دیدنــی( جان خود 
را از دســت بدهــد و حاال این راســل 
اســت که برای مرهم زخم دل پدرش 
هم که شــده، جهت انتقام خون برادر، 
زندگی آرام خــود را ترک کرده و حتی 
تهدیدهای پلیس شهر و شوهر همسر 
ســابقش وزلی بارنز )فارست ویتاکر( را 
به گوش نگرفته و تــا زجر کش کردن 
هارالن پیش می رود. فیلــم »خارج از 
کوره« سرشار از لحظات ناب سینمایی 
و فیلمنامه ای اســت و بازی های خیره 
کننده مجموع بازیگران از کریستین بیل 
گرفته تا کیسی افلک و وودی هارلسون 
و سام شپرد و حتی فارست ویتاکر، یک 
ســر و گردن از همه نامزدهای اســکار 

باالتر به نظر می آیند!!
شــاید همه آن ضد قهرمان های فیلم 
و پرهیز فیلمســاز از کاشتن یک شبه 
قهرمان آمریکایی، فیلم را از همه جوایز 

ریز و درشت، محروم کرد!!

بزرگترین مبارزه محمد علی 
)Muhammad Ali’s Greatest Fight(

دومین فیلم اســتیون فریرز پس از 
فیلــم »فیلومینا« اســت. آن فیلم، 
محبوب اســکار و حلقات آن شد و 
این یکی مغضــوب، در حالی که به 
اعتراف و نوشــته بسیاری منتقدین، 
فیلم »بزرگترین مبارزه محمد علی« 
علیرغم ساختار مستند داستانی اش، 
توصیف  »فیلومینا«  از  قویتر  بسیبار 

شده است. 
در واقــع فیلــم »بزرگتریــن مبارزه 
محمد علــی« را می تــوان به لحاظ 
ســاختار روایتی و هــم از جهت فرم 
سینمایی ابداعی در سینمای مستند 
داستانی دانست. شــاید بتوان آن را 
ترکیبی از مستند»ما سلطان بودیم« 
) لئــون گاســت( و فیلم ســینمایی 
»علی« ) مایکل مان ( دانســت. فیلم 
»بزرگتریــن مبارزه محمــد علی«، 
اساســا به زندگی محمــد علی کلی، 
ستاره افســانه ای دنیای مشت زنی و 
بکس نپرداخته بلکه فقط بخشــی از 
دوران قهرمانی وی را در کادر دوربین 
خود قرار می دهد کــه محمد علی از 
رفتن به جنگ ویتنام خودداری کرد 
و از همیــن روی تحت تعقیب قانون 

ایاالت متحده قرار گرفت. 
دلیل محمــد علــی در فیلم چنین 
ذکر می شــود که براساس اعتقادات 
اسالمی وی، نمی تواند در هیچ نوع 
جنگی شــرکت کند مگر آن جنگ 
به امر خداونــد و در جهت رضای او 
باشــد. این مهمترین اصــل و حکم 
اســالمی در مورد جهاد اســت که 
اســتیون فریرز نتوانســته آن را در 

فیلمش سانسور نماید. 
این جمله محمد علی در فیلم بسیار 
گزنــده اســت کــه می گوید:»هیچ 
ویت کنگی مرا بــه بردگی نگرفت، 
کاکاسیاه خطابم نکرد، پدر و مادرم 
را نکشت و به اســیری نگرفت، پس 

چرا باید با آنها بجنگم؟
در واقع ایــن جمالت با زبان بی زبانی 
متهم اصلی و آنکه بایســتی دشمن 

جنگی محمــد علی به حســاب آید 
را ایدئولــوژی نژادپرســتانه اربابــان 
آمریکایــی و تئوریســین های ایــن 
ایدئولــوژی معرفی می کنــد. اما در 
فیلــم »بزرگتریــن مبــارزه محمد 
علی«، برخالف بســیاری از فیلم های 
هالیوودی، اســالم و مســلمانان، نه 
تنها جنگجو نیستند بلکه صلح طلب 
بوده و جنگ را فقط به امر خداوند و 
رهبران دینی خود قبول می نمایند و 
همین موضوع چالش دستگاه قضایی 
آمریکا می شــود تا جایی که حتی در 
آستانه غیر قانونی اعالم کردن حضور 
ارتش آمریکا در جنــگ ویتنام قرار 
می گیرند.  تصویری که استیون فریرز 
ار محمد علــی کلی ارائــه می دهد، 
تصویر یک قهرمــان ضد آمریکایی و 
مسلمان است که اساســا با آن شبه 
قهرمان دن کیشوت آمریکایی، تفاوت 
ماهوی دارد. او علیرغم اینکه عناوین 
قهرمانی اش را می ستانند و از هر نوع 
مبــارزه ای محرومــش می کنند ولی 
همچنــان بر اعتقــادات خویش پای 
می فشــرد تا اینکه دستگاه و سیستم 
قضایی ایــاالت متحــده در برابرش 

تسلیم شود و او را آزاد کند. 
به نظــر می آیــد همیــن چالش و 
محمد  مبــارزه  بزرگترین  درگیری، 
علی کلی باشــد، بزرگتر از شکست 
دادن جــرج فورمن و جــو فریزر و 
قهرمان ســنگین وزن جهان شدن.  
در فیلم »بزرگتریــن مبارزه محمد 
علی«، علیرغم ساختار داستانی فیلم 
و بازی هنرپیشــگان مطرح هالیوود 
ماننــد کریســتوفر پالمــر و فرانک 
النگال و دنی گالور و حتی کارگردان 
اما  لوینسون،  بری  مطرحی همچون 
هیچ کس نقــش محمد علی کلی را 
برعهده نداشــته و کلیه تصاویر وی، 
مستندآرشیوی بوده که به خوبی در 

جای جای فیلم نشسته است.
با چنین توصیفاتی آیا انتظار داشتید 
بازهم فیلم »بزرگترین مبارزه محمد 
علی« در فهرست نامزدهای اسکار و 

مراسم مشابه آن باشد؟!

 )Trance ( خلسه
فیلم تازه دنی بویل، یک فیلم چند الیه به 
 )Inception( »سبک و سیاق »تلقین
کریستوفر نوالن به نظر آمد که شعار روی 
پوسترش این است: »یک قهرمان نباش 
!« آیا بازهم انتظار دارید چنین فیلمی 
در زمره نامزدهای اسکار 86 قرار گیرد 
که شعار اصلی آن، قهرمان ایدئولوژیک 

آمریکایی بود؟!!

بهترین پیشنهاد 
 )The Best Offer (

یک فیلم ضد قهرمانــی دیگر از جوزپه 
تورناتوره به ســبک و ســیاق "سینما 
پارادیــزو" )برنده اســکار بهترین فیلم 
خارجی سال 1989( است و برخالف آن 
که باالخره در انتها اگرچه دو عاشق به هم 
نمی رسند و سینما هم تخریب می شود 
ولی قهرمان فیلم با تکه های سانســور 
شده فیلم های گذشــته اوقات خوبی را 
فیلم "بهترین پیشــنهاد"  می گذراند! 
پایان ناامید کننده ای دارد و این با شعار 
نانوشته اســکار امســال یعنی قهرمان 
ایدئولوژیک آمریکایی نمی خواند. حتی 
ضد قهرمان هفت خط آن که با نیرنگ 
و فریب گرانبها ترین تابلوهای حراجی ها 
را مال خود می کرد و مدتها توسط یک 
گروه هنری سر کار رفته بو نیز با جنون 
و دیوانگی و ورشکســتگی به آخر خط 
می رسد اگرچه فیلمنامه و بازی های اثر، 
قابل توجه اســت ولی دریغ از حتی یک 

نامزدی در اسکار یا مراسم مشابه!!!
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ســبک رپ اغلب با هسته اصلی 
موســیقی هیپ هاپ1 و رگی2 در 
ارتباط است، اّما این پدیده قرن ها 
بعد از فرهنگ هیپ هاپ است. این 
سبک همچنان در سبک آلترناتیو 
راک3 مثل كیک)cake( و بعضی 
شاخه های دیگر هم وجود دارد. 
این سبک از موسیقی در منطقه ای 
بین سخنرانی، نثر، شعر و آواز قرار 
دارد و كلمات در این نوع موسیقی 
به جهت انتقال سریع مضمون و 
محتوا پشت سر هم و با سرعت ادا 

می شوند.
كالم و كلمات این نوع موسیقی از 
قرن 16 میالدی از زبان انگلیسی 
بریتیش گرفته شده و در قرن 18 
رونق یافت. عــده ای دیگر نیز بر 
این باورند كه، این نوع موسیقی از 
گویش مردم آفریقایی-آمریكایی 
در سال 1960 گرفته شده و خیلی 
زود به عنوان ســبكی جدید از 
موســیقی مطرح می شود. به هر 
حال، امروزه سبک موسیقی رپ 
و رپ كردن با همراهی بســیار 
نزدیكــی با ســبک هیپ هاپ 
در ســاخت قطعه های موسیقی 

استفاده می شود.
فرهنگ RAP و بــه بیانی بهتر 
آن فرهنگی كه بــه طور خاص به 
جوانان سیاه و اقشــار میانه در 
جوامع غرب تعلق دارد، از آمریكا 
سرچشمه می گیرد و شورشگران 
سراسر جهان را تحت تاثیر قرار 
داده است. RAPبیشتر فرهنگ 
كوچه و خیابان است كه با استفاده 
از ابزار و آالت بســیار محدود و 
ابتدایی، جلب توّجه كرده است. 
نقاشی های بســیار هنرمندانه و 

مبتكرانه بر دیوارهای 
 ، ) فیتی ا گر ( شــهر
شعارنویســی بــا خط 
مخصوص)بــه عنــوان 
امضا(، حركات موزون پر 
تحرک در گوشه خیابان 

و ترانــه خوانــی با 
سبک خاص، همگی 
فرهنگ  از  اجزایی 
موســیقی ســبک 

RAP هستند. كالم 
موسیقی RAP با بحر 

ظاهری  شباهت  طویل 
دارد. كلمــات تقریبًا بصورت 

صحبت عادی ادا شده، و با ضربی 
قوی همراه می شوند. انقطاع ها و 
بازگشت ها در نحوه نواخت ضرب 
و صدای خراش مانندی كه توسط 
تبدیل صفحــه گرامافون به یک 
ساز موسیقی ایجاد شده، تحرک و 
شوری برای شنونده ایجاد می كند.
موســیقیRAP از تكامل اشكال 
دیگری از موســیقی سیاهان در 
محله های فقیرنشین نظیر برانكس 
نیویورک و تا حدودی هارلم شكل 
گرفته اســت. این محالت، جمع 
گروه هایی از ســیاهان است كه 
سال ها پیش تحت شرایط فالكت 
بار اقتصادی مجبور به مهاجرت از 
ایاالت جنوبی به شهرهای بزرگی 

نظیر نیویورک می شوند.
آنها كار در مزارع را رها كرده و به 
ترانه  خوان تبدیل گشتند. اما اگر 
به ریشه و ماخذ این موسیقی باز 
گردیم به غرب آفریقا و سرودهای 
ستایش ســاوانا)نام یک منطقۀ 
علفزاری در آفریقــا( خواهیم 
رسید. عالوه بر این در نیجریه و 

 همواره در بررسی تأثیر گرفتن و تأثیر گذاری جنبش، 
سبک یا انقالب »از« یا »بر« دیگران، بررسی تاریخچه و میالد رهجو

ریشه نقطۀ آغازین آن مبحث اهمیت به سزایی دارد. از 
همین رو در ابتدا به بررسی تاریخچه ســبک رپ پرداختیم. رپ یا رپ كردن به 
سبكی از موسیقی گفته می شود كه در آن به خواندن یا فریاد زدن اشعار با قافیه 
می پردازند. فرم هنری در این نوع موسیقی می تواند بنا به محتوای مورد نظر به 
شكل های مختلف در بیاید. در اصل فرم رپ مجزا از اشعار مرسوم و كالسیک است 

و بیشتر بیت)bit( )نه بِیت( محور است. 

بیت به جای ِبیت
نگاهی بر  سیر موسیقی رپ در جهان

گامبیا نیز تک خوان هایی 
وجود داشته و دارند كه طنزهای 
اجتماعــی را به شــكل ترانه و 
نقالی)چیزی نزدیک به استندآپ 
كمدی( اجــراء می كنند كه این 
بسیار به RAP كالسیک تشابه 
دارد. موســیقی RAP از طریق 
محالت فقیر نشین نیویورک كه 
محل تالقی تــوده مهاجر جزایر 
كارائیب با توده ســیاه است، بر 
موســیقی رگی تاثیر گذاشته 

است.
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می گشاید، در شهرهای بزرگ 
آمریكا تضادهای طبقاتی میان 
سیاه با بورژوازی امپریالیستی و 
پایه های اجتماعی حدت و شدتی 
فوق العاده یافته بود. بین محالت 
فقیر نشین ســیاه با سایر نقاط 
شهر نیویورک، چیزی شبیه به 
خط مرزی وجود داشــته است. 
خط مرزی شاهد درگیری میان 
سفیدهای  متشكل  دسته های 
نژاد پرست و پلیس با گروه های 
بزرگ و متشكل از جوانان سیاه 
بوده. تشــكیل این گــروه ها، 
پاســخی ضروری به تعرضات و 
سركوبگری های مداوم حكومت 
علیه ســاكنان نواحی پایین و 
میان شــهر نیویورک بحساب 

می آمد.
گروه هــای RAP از دل همین 
تشكیالت شورشی سیاه شكل 
خیابانی  موسیقی  می گیرد. 
RAP كه نخست توسط 
كوچک  گروه هــای 
ســیاه پوست در 
محالت  محدوده 
اجرا می شــد از 
سال 1979 پا به 
بازار  عرصه 
سیقی  مو

گذاشت. 
از  افشاگری 
RAP های 
عی  تجا ر ا
و تجارتــی 
یكی از وظایف 
خوانندگان مترقی و 
RAP، و در قالب ترانه های 
 RAP است. این كار را RAP
خوان های انقالبــی نظیر »دی« 

بارها انجام داده اند. 
مثاًل در ســال 1979، ترانه ای 
تجارتی خوانده شــد كه در آن 
از خوش بودن و جشــن گرفتن 
و كاری به درد و مشــكالت بقیه 
مردم نداشــتن، صحبت شده 
بــود؛ » دی« ترانــه ای تحت 
عنوان »چگونه ملت سیاه را بپا 
خیزانیم؟«خواند و در آن، خطاب 
به سرایندگان آن ترانه تجارتی 

چنین گفت: 
»جشن تو می تواند بزودی زود 
خاتمه یابد، وقتی كه آنها، یک 

روز بعد از ظهر، به قول خودشان 
به تو یورش برنــد« اگر چه طی 
ســال های اخیر، بســیاری از 
موســیقی دانان خواننــدگان 
ســبک های دیگر از این سبک 
در پاره ای از آثار خود اســتفاده 
كرده انــد، اما جوهــر و روح 
شورشــگر RAP همچنان در 
وجــود گروه هــای یاغی ضد 
سیستم، در محالت فقیر نشین 
و محافل سیاســی و غیر قانونی 

آمریكا زنده است. 
ریشه های موســیقی رپ همان 
گونه كه در متــن پیش رو گفته 
شد، بیشــتر دربارۀ موضوعات 
تبعیض نــژادی و اعتراضی بوده 
 RAP و آنچه كه اكنون به عنوان
در دنیا شناخته می شود از گروه ها 
و دســته های ســیاه در ایاالت 
متحده به جا مانــده كه با نفوذ 
سیســتم های اطالعاتی آمریكا 
مانند RAP به این گروه ها و قلع 
و قمع برخــی خوانندگان نظیر 
 bob Marley مرگ مشكوک
و كنترل این جریان، اكنون دیگر 
اگر موسیقی RAP و یا موسیقی 
اعتراضی هم شــناخته می شود 
همــه در جهت منافــع آمریكا 
فعالیت می كنند؛ كه چندین بار 
انتخــاب Eminem خوانندۀ 
سفید پوست به عنوان بهترین 
خوانندۀ رپ)موســیقی ای كه 
مختص سیاهان است(، مهر تأیید 

دیگری بر این مدعاست.

1-هیپ هاپ: موسیقی هیپ هاپ، 
عموماً از یک یا چند خواننده رپ که 
داستان های شــبه خود زندگی نامه 
تعریف می کنند تشــکیل شده است، 
این داســتان ها اغلب مربوط به یک 
همتــای خیالی، و به صورت اشــعار 
بســیار ریتمیک پــر از تکنیک هایی 
همچون همگونی مصوت ها، تجانس 

آوایی، و قافیه است.
 )Reggae( 2-رگی: رِ ِگی یا رگه
یک سبک موسیقی است که در اواخر 
دهۀ 1960 )میــالدی( در جامائیکا 

پایه گذاری شد.
3-آلترناتیــو راک: راک آلترنتیو 
که به عنوان موســیقی آلترنتیو هم 
شناخته می شود، سبکی از موسیقی 
راک است که در دهۀ 1980 به وجود 
آمد و تــا دهۀ 1990 به طور وســیع 

شهرت یافت.

واخر  ا
دهــه 1960، 
وقتی كــه آمریكا زیر 
ضربه هــای مبارزه های 
انقالبی در كشــورهای 
تحت سلطۀ خود، خصوصًا 
ویتنام، قرار داشته و انقالب چین 
نیز بر شورشگران و انقالبیون در 
ایاالت متحده تاثیر به ســزایی 
می گذارد و دریچه ای از آگاهی ها 
و دورنمای انقالبی را به رویشان 
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نزاع در بزنگاه
 موسیقی رپ در دهۀ 1980 میالدی و از میان 

موسیقی سیاه پوستان فقیر متولد شد. این میالد رهجو
مدل موســیقی در واقع، نوعی موســیقی 
اعتراض آمیز خیابانی است. مانند خیلی از سبک های دیگر موسیقی 
غربی، این سبک نیز با چندین ســال تأخیر، به ایران راه پیدا كرد و 
به مرور، تأثیرات خود را بر قشــر جوان و نوجوان كشور القا كرد. برای 
بررسی تأثیرات رپ و نحوۀ ســیر تحول رپ در جامعۀ جوان ایرانی 
می بایست به نقاط شروع این موسیقی در ایران بیشتر پرداخته شود. 
از همین رو، متن زیر سعی دارد جستاری در این نوع موسیقی و تأثیرات 

آن داشته باشد.

 تاریخچۀ رپ در ایران

موســیقی رپ در دهۀ 1980 میالدی و از میان موسیقی سیاه پوستان 
فقیر متولد شد. این مدل موسیقی در واقع، نوعی موسیقی اعتراض آمیز 
خیابانی است. مانند خیلی از سبک های دیگر موسیقی غربی، این سبک 
نیز با چندین سال تأخیر، به ایران راه پیدا كرد و به مرور، تأثیرات خود 
را بر قشــر جوان و نوجوان كشور القا كرد. برای بررسی تأثیرات رپ و 
نحوۀ سیر تحول رپ در جامعۀ جوان ایرانی می بایست به نقاط شروع 
این موسیقی در ایران بیشتر پرداخته شود. از همین رو، متن زیر سعی 

دارد جستاری در این نوع موسیقی و تأثیرات آن داشته باشد.  
شــاید بتوان دلیل این تأخیر را كالبد كالســیک موسیقی ایرانی یا 
مناســب نبودن فضای آن روزهای جامعه برای پذیرش رپ دانست. 
این موسیقی از پیش  پا افتاده ترین و سهل ترین و خیابانی ترین كلمات 
اســتفاده می كند، بدون اینكه از حیث ادبی بتوان این نوع استفاده را 

نقد كرد. 

تاریخچۀ رپ در ایران
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در نوشتن متن ترانه های رپ، هیچ الزامی 
برای رعایت قوانین ادبــی وجود ندارد. 
موســیقی رپ به موضوعاتــی ازجمله: 
اختالف طبقاتی، ریــاکاری، دعواهای 
خیابانی، فرهنگ غالــب جهانی و البته 
بحران های سیاسی می پردازد و ترانه های 
آن اگرچه قافیه هایی ضعیف دارند و در 
نگاه بسیاری شعر ناب به حساب نمی آیند؛ 
اما با همین ســادگی و بی پیرایگی خود 
می کوشــند معنایی دیگــر از زندگی 
اجتماعی را به ما یادآوری کنند که بُعدی 
از هســتی مردم داخل کوچه و خیابان 
اســت؛ به نحوی می تــوان گفت فضای 
سفارشی شدة موسیقی را که پر از قوانین 
ســخت و بزرگ اســت، خرد می کند تا 
دردسترس عامی ترین افراد جامعه قرار 

گیرد.
احتماالً آهنگ »یک یــاری دارم« از 
بدیــع زاده، اولین آهنــگ رپ ایرانی 
باشــد )باتوجه به تن آلیته و ســاختار 
کالمی(؛ اما اولین باری که موســیقی 
رپ به طور رســمی و مجــاز در ایران 
کار شــده ، مربوط به برنامۀ تلویزیونی 
اکسیژن است که یکی از محبوب ترین 
برنامه هــای جوانانه در دهــۀ هفتاد 
محسوب می شود و همچنین از آلبوم 
شــاهکار بینش پژوه به نام اســکناس 
می توان به عنوان تنها آلبوم رپ مجاز 
نام برد. رضا عطاران نیز در تیتراژ چند 
مجموعۀ تلویزیونی اش از جمله متهم 
گریخت و ترش و شیرین از موسیقی 
رپ فارسی استفاده کرده است. البته 
باید این را نیز درنظر داشــت که عرف 
کارهایی که در ایران مجاز شــناخته 
می شوند، بیشتر در فضای نیمه سیاسی 
است، نه فضای اجتماعی، که این یعنی 

زیر پا گذاشتن ریشۀ اصلی رپ.
در ســال های اخیر، به تعداد گروه های 
بدون مجوز و زیرزمینی رپ در داخل ایران 
افزوده شده  است و نیز آهنگ های فارسی 
تعدادی گروه رپ خوان در خارج ایران نیز 
از طریق اینترنت در ایران منتشر می شود. 
ازآنجاکه دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برای توزیع قانونی تولیدات 
موسیقایی، برای این افراد عمالً امکان پذیر 
نبوده است و نیز باتوجه به فقدان قانونی 
انتشــار الکترونیک و حــق کپی رایت 
آثار، ایــن آهنگ ها ازطریــق اینترنت 
محدود می شــوند و اغلب گروه های رپ 
زیرزمینی آثارشان را ازطریق وب گاه ها 
و وب نوشــت های شــخصی بــه گوش 

شنوندگان می رسانند.
در عرصــۀ موســیقی ایــران، می توان 
گروه های رپ را به سه دسته تقسیم کرد 

که در ادامه به آن ها اشاره شده است:

 شیوه های خوانش رپ
اولین دسته از گروه های رپ، آن هایی هســتند که جنبه های خشن و مبارزه جویانۀ سبک 
گنگســتا را جذب کرده اند که می توان این دســته را »رپ خوان های خیابانی« نامید. آن ها 
در البه الی زبان کوچه و بازار به دنبــال صدای خود می گردند؛ اما همچنــان دچار تناقض و 

چنددستگی در آثارشان هستند.
دستۀ دوم رپ خوان ها، گروه محافظه کارتر و اخالقی تری را تشکیل می دهند که می کوشند 
ارزش های اجتماعی را به مخاطب شان تذکر دهند. البته باید این را نیز گفت که تذکردادن این 
ارزش ها، همان طورکه رپ موسیقی عمیق و سفارشی نیست، زبانی در سطح کوچه و خیابان 
دارد و بیشتر با نظر مثبت داشتن به خوبی های قشری به مبارزه با بدی های قشری می پردازند.

دستۀ سوم، رپ خوان هایی هستند که بر جنبۀ فراگیری و اقتصادی رپ تکیه کرده اند. آن ها 
معموالً ترجیح می دهند از جریان های غالب و سرگرم کنندة موسیقی پاپ مانند تم های عاشقانه 

استفاده کنند و خیلی وارد فازهای اعتراضی و اجتماعی نمی شوند.

 ابعاد اجتماعی 
موسیقی رپ، همان گونه که در خاستگاهش ایجاد شده، با مفاهیم اجتماعی گرهی سخت خورده 
 است. این آمیختگی گاهی باعث می شود که رپر ها برای بیان زشتی ها و تیرگی های جامعه از کلمات 
خیابانی استفاده کنند. برخی از گروه های رپ ایرانی که با نماد 021 فعالیت می کنند، از خواندن 
شعرهای دور از ادب پرهیز می کنند یا کمتر از این کلمات استفاده می کنند؛ در حالی که برخی دیگر 
در تبعیت از رپ غربی، بدون هیچ ابایی، الفاظ دور از ادب را در شعرهایشان به کار می برند. در پاییز 
سال 1385، پس از انتشار فیلم خصوصی ز.الف، یک خوانندة رپ به نام یاسر )با نام هنری یاس(، با 
خواندن قطعه ای به نام »سی دی رو بشکن« و تشویق شنونده به قطع زنجیرة پخش فیلم خصوصی 

آن بازیگر تلویزیون، ابعاد اجتماعی موسیقی رپ را بیش از پیش به نمایش گذاشت.
در زمستان سال 1385، سروش لشکری با اسم هنری هیچکس از اولین رپ خوانان ایرانی، در 
ترانه ای با نام »وطن پرست« اشاره ای به موضوع »انرژی هسته ای« کرده  است که از موضوعات 
مهم سیاسی وقت بود. همچنین در این آلبوم )جنگل آسفالت(، مهدیار آقاجانی آهنگساز این 
آلبوم از تلفیق موسیقی سنتی ایرانی با سبک رپ بهره برده  است و صدای سازهایی مانند عود، 

تمبک، نی، دف، قانون و آوازهای ایرانی در آن شنیده می شود.
همچنین این رپر در سال های آغازین رپ خوانی اش در سایت شبکۀ اجتماعی »اُرکاد« در صفحۀ 

"Persian rap and hiphop" چنین پیغامی برای دیگر رپ خوانان گذاشت:
»دربارة فحش هم باید بگم، ما رپ  فارسی  رو نمی خوایم مثل رپ غرب بکنیم... رپ ما باید فرم 

اصالح شدة رپ غرب باشه و حتی بهتر... اشتباهات دیگران رو ما نباید تکرار کنیم... .«
تأثیرات رپ ایاالت متحده بر گروه های رپ ایرانی

در سال  های نخست شکل  گیری موج جدید رپ در ایران و از جانب برخی رپ  کن  های فارسی، 
انتقال رپ به ایران تنها انتقال یک سبک موســیقی نبود؛ بلکه تالش شد انتقال رپ به  عنوان 
بخشی از خرده  فرهنگ هیپ  هاپ با تمام عناصر آن صورت گیرد. البته این تنها یک جریان در 
رپ فارسی بود، جریانی که در سال  های نخست تالش داشت همۀ عناصر این خرده فرهنگ را 
در ایران کپی پیست کند. تالش برای تقلید از موسیقی رپ آمریکایی نه فقط در فرم، بلکه در 
زبان و محتوا بخشی از این جریان بود. بخشی از فحاشی  ها و استفاده از ادبیات تحقیرآمیز در رپ 
فارسی با این نگاه تقلیدی تولید شد. با تضعیف این جریان تقلیدگرا در سال  های اخیر، به  تدریج 
جریان  های دیگری شکل گرفت که با آزمون و خطا تالش می  کند موسیقی رپی با زبان متناسب 

با جامعه و فرهنگ ایرانی تولید کند.
از ابتدای شروع رپ خوانی در ایران تا به حال موج های بسیار زیادی به کشتی شکستۀ رپ برخورد 
کرده و این کشتی با هرکدام از این موج ها در این دریا تالطمی داشته و به هرطرف مسیر خود 
را کج کرده به جز مواردی محدود. شاید اولین این موج ها که معموالً از مفاهیم خود سبک رپ 

محسوب می شود و در بین گروه های رپ 
ایاالت متحده بیشتر وجود دارد، کل کل و 
نزاع بر سر این است که چه کسی پادشاه، 
رهبر، بنیان گذار و... رپ فعلی یا ســبک 
خاصی از رپ اســت. در موسیقی فعلی 
رپ تا بخواهید از این دست کارها تولید 
و عرضه شــده که حتی بــزرگان و افراد 
شناخته شدة این سبک هم از این کارها 
انجام داده اند. این کارها بیشــتر به دلیل 
فضای کاری و حواشی بســیار زیاد این 
سبک هم برمی گردد که به فضای گروهی 

و دسته ای آن ها ارتباط پیدا می کند.
از دیگر موج هایی که به این موســیقی 
بی مسیر برخورد کرد، نوع پوشش و لباس 
و اساساً ســبک زندگی رپرهای خارجی 
است. این نوع ســبک زندگی هیپی در 
میان رپرهای خارجی بســیار رواج دارد 
که معموالً به خوش گذرانــی، برگزاری 
پارتی، بی بند و باری و روابط نامشــروع، 
پوشــیدن لباس هــای گشــاد، موهای 
بلند، آویزان کردن گردنبندهای بزرگ، 
پوشیدن دســتبندهای عجیب و جلف 
و بســیاری موارد دیگر که البته بنا به باور 
غلط پیش آمده ارتباط چندانی به جریان 
خفیف شیطان پرســتی ندارد. این موج 
شاید قوی تر و تأثیرگذارتر از باقی موج ها 
عمل کرد که باعث نابودی برخی گروه های 
موفق و رو به اضمحالل رفتن برخی دیگر 
هم شد؛ تاجایی که قانون و عرف جامعه 
یاری می کرد، برخی گروه ها به این گونه 
ظواهر درآمدند؛ اما در نهایت، با برخورد 
انتظامی با این گروه ها بسیاری به خارج از 
کشور رفته و برخی دیگر به طور زیرزمینی 
با شرایط پیش آمده به فعالیت ادامه دادند.

موج دیگــر نیز موج مفهومــی و ژانری 
بود که به عنــوان مثال، طــی دوره ای 
طوالنی همۀ گروه ها بــه ژانر اجتماعی 
می پرداختند و بعــد از مدتی هم تمام 
می شــد. این گونه موج ها باعث می شد 
حتی گروه ها یا افرادی هم که در آن ژانر 
فعالیت می کردند، از آن ژانر خارج یا در 

مواردی کیفیت کارشان مشخص شود.
 در نهایت، می توان گفت آنچه موسیقی 
رپ را از دیگــر شــیوه های بیانی جدا 
می ســازد و فرهنــگ هیپ هــاپ را از 
دیگر فرهنگ های مردم پســند متمایز 
می کند، همــان زبان معاصــر رایج در 
خرده فرهنگ های به حاشیه کشیده شدة 
شهری است و اصوالً موسیقی هیپ هاپ 
موسیقی ناحیه ای و منطقه ای است که 
بار فرهنگِی غیرمتعــارف کوچه بازارِی 
مختص به آن نقطۀ جغرافیایی، شــهر، 
محله، منطقۀ مسکونی، کوچه یا خیابان 
را که این موسیقی در آن خلق می شود، 

در خود بیان می کند. 

در سال های اخیر، به تعداد گروه های بدون مجوز و زیرزمینی رپ در داخل ایران 
افزوده شده  است و نیز آهنگ های فارسی تعدادی گروه رپ خوان در خارج ایران نیز 
از طریق اینترنت در ایران منتشر می شود. ازآنجاكه دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برای توزیع قانونی تولیدات موسیقایی، برای این افراد عمالً امكان پذیر 
نبوده است و نیز باتوجه به فقدان قانونی انتشار الكترونیک و حق كپی رایت آثار، این 
آهنگ ها ازطریق اینترنت محدود می شوند و اغلب گروه های رپ زیرزمینی آثارشان 
را ازطریق وب گاه ها و وب نوشــت های شخصی به گوش شنوندگان می رسانند
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در مطالعه و مقایسۀ مبانی سبک های مختلف موســیقی در جهان؛ از موسیقی اصیل ایران و 
موسیقی های باستانی چین و هند تا موسیقی قرن های اخیر غرب، علی الخصوص موسیقی اروپا، علی ساعدی

به ناچار می بایست مطالعه را از مهمترین بخش موسیقی یعنی شعر آغاز كنیم. اساسا حوزه شعر 
به دلیل تشكیل دادن محتوای موسیقی، جریان های مختلف موسیقی را در جهان شكل داده است به طوری كه هر یک از 
سبک های موسیقی را مورد مطالعه قرار دهیم، در آخر به این مسئله بسیار مهم خواهیم رسید كه شعر عامل اصلی شكل 

دهنده آن گونه از موسیقی است.
 برای مثال می توان گفت موسیقی اصیل ایرانی شعر محور است و اصالت را به كالم می دهد. مصداق این ادعا، آن است 

كه عموما ملودی ها در موسیقی اصیل ایرانی از شعر گرفته می شوند. پس محتوا در موسیقی اصیل، بسیار مهم است.

اما در برخی از برهه های تاریخ، به شعر 
و محتوای آثار توجهی نشده و اكثر 
نگاه ها به موسیقی، نگاه های فرمیک 

بوده است. 

در تاریخ فلســفه نیز بــا نگاه های 
مختلفی درباره ایــن پدیده مواجه 
می شویم. ارسطو موسیقی را بخشی 
از علم ریاضیات می داند. همچنین 

داروین معتقد است كه علت به وجود 
آمدن موسیقی نیاز انسان به جفت 

جویی است.
افالطــون در كتاب جمهــور خود 

اینچنین می نویسد:
»گلولــن آیا به خاطــر تأثیر عمیق 
موسیقی بر روح انســان نیست كه 
موسیقی مهم ترین بخش آموزش و 
پرورش به حســاب می آید؟ آدمی با 
ثبت شادمانه اوزان موسیقایی در روح 
خود و تغذیه از آن، به انسان شریفی 
مبدل می شود كه بدی ها را نكوهش 
می كند و از همان كودكی و حتی قبل از 

آن كه بتواند به یاری عقل 
و خرد به دلیل بد بودنشان 
پی ببرد، از آن ها متنفر 
می شود. به این ترتیب، 
زمانی كه وارد ساحت 
عقالنی می شود و عقل 
حكم به بد بودنشان 
می دهد، با نرم خویی 
و لطافتی كه میراث 
موسیقایی  تربیت 
اوســت بــا این 
روبرو  مســئله 

می شود.«

                    جاده خاکی موج نوی   
مـوسیقی ایران در آینه فلسفه

جریان شناسی موج نوی موسیقی ایران

مهم ترین مســئله در این موج موســیقی، شــكل گیری ســبک زندگی 
جدیدی اســت كه در اصل تراوشــات محتوایی این موســیقی است. حتی 
می توان گفت این ســبک زندگی )كه در یادداشــت های این پرونده بررسی 
شــده اســت( به شــكلی عجیب در زندگی ایرانــی تاثیر می گــذارد.
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اما با تمام نظریات و نطق های فلسفی 
فیلسوفان تاریخ، موسیقی به دلیل 
ارتباط و ضریب نفوذ بسیار باال در بشر 
هر روز فراگیرتر شد و در دوره های 
مختلف موج های زیــادی را تجربه 
كرد. این ضریب نفوذ و تسخیر قلب و 
ذهن، موجبات بررسی موجی نو در 
موسیقی ایران را فراهم می كند.

  موسیقی امروز
اگــر بخواهیم به مــوج نوی 
موســیقی ایــران نگاهــی 
علمی داشــته باشیم، ناگزیر 
می بایســت بــه مفهــوم 
اگزیستنسیالیســم اشراف 

كامل داشته باشیم. 
موفقیت ها و محبوبیت رپ 
در ایــاالت متحــده باعث 
زندگی  سبک  شكل گیری 
مخصــوص جوانان مدرن و 
طرفداران این موسیقی شد 
و طیف جدیدی از رفتارهای 
اجتماعی را به همراه داشت. 
به طوری كه یک خواننده 
رپ گویی یک گنگستر 
است. این سبک از ایاالت 
می شود  متحده شروع 
و خیلی زود كشور های 
آمریكای التین و اروپا 
را در بر می گیرد و وارد 

ایران نیز می شود.

یكی از علل ســرعت شــكل گیری 
این نوع موســیقی تفاوت جدی این 
موســیقی هم در فرم و هم در محتوا 
با دیگر سبک های موسیقی رایج در 
تمدن های بشری است به شكلی كه 
این بار دست سازندگان این نوع آثار 
از هر لحاظ به دلیــل وجود عقبه ای 
به نام اگزیستنســیالیزم باز است. از 
لباس های عجیب و غریب خوانندگان 
و نوازندگانش تا فرم و حتی محتوی 
اشعار، یک اباحه گرایی مطلق حاكم 
است. در ایران نیز آغاز ورود سبک 
رپ در اواخر دهه هفتــاد و در اوج 
موسیقی پاپ می باشد. در این دوره 
به دلیل مقاومت دولــت در مقابل 
موسیقی پاپ، این سبک از موسیقی 
اهمیت خاصی پیــدا می كند. قالبا 
هرگاه دولت ها با پدیده جدیدی در 
هنر مقابله كردند، آن پدیده اهمیت 
صدچنــدان پیدا كــرده و به یک 
موضوع تاریخی تبدیل می شود. این 
شرایط بســتری برای شروع موجی 
از موســیقی های زیر زمینی فراهم 
كرد. در همین دوره نیز رفتن از ایران 
در موسیقی پاپ شــروع می شود و 
اولین خواننده ای كه این رفتن ها را 
كلید می زند، شادمهر عقیلی است 
كه به علت بی مهری های دولت وقت 
در پخش كاست هایش، فعالیت های 
موسیقی را در خارج از كشور پیگیری 
می كند. در این ایام، موســیقی زیر 

زمینی به دلیل مجوز نداشــتن آثار 
شكل می گیرد و خیلی زود به موج نوی 
موسیقی ایران تبدیل می شود. در این 
نوع موسیقی دیگر تست صدا دادن 
در كمپانی های پخش موسیقی برای 
راه یابی به عرصه موسیقی و انحصاری 
بودن تجهیزات موسیقی از بین رفته 
است و موجی كه شكل گرفته، خیلی 
زود به دلیل وجود استودیو های زیر 

زمینی گسترش پیدا می كند. 
مهم تریــن مســئله در این موج 
موسیقی، شكل گیری سبک زندگی 
جدیدی است كه در اصل تراوشات 
محتوایی این موسیقی است. حتی 
می توان گفت این سبک زندگی )كه 
در یادداشت های این پرونده بررسی 
شده است( به شــكلی عجیب در 

زندگی ایرانی تاثیر می گذارد.
شاید برای برخی از اساتید موسیقی غیر 
قابل پذیرش باشد كه نام موج نو، روی 
موسیقی های زیر زمینی باشد؛ بطوری 
كه در هر زیر زمینی از آن جامعه می توان 

چند پیچ 
و مهره و چند سیم 

و دكمه را به هم وصل كرد تا 
صدای این گونه از موسیقی ها بیرون بیاد 
اما خوب است بدانیم كه در هر نقطه از 
دنیا، زمانی كه شكلی جدید از موسیقی 
قادر به تغییر ذائقه مردم در آن فرهنگ 
می شــود و می تواند تمام سبک های 
گذشته موسیقی را پشت سر بگذارد، 
به ناچار این گونه از موسیقی موج نویی 

به راه می اندازد.
حال پس از حدود یــک دهه از تولد 
این گونه از موسیقی در ایران، به جای 
سركوب آن می بایست نسخه ای بومی 
برایش پیچید، نسخه ای كه بتوان از 
ظرفیت های موسیقی رپ و زیر زمینی 
در جهت مثبت اســتفاده كرد و هم 
بتوان شنوندگان و حتی هنرمندانش 
را واكسینه كرد تا نه تنها اثر منفی بر 
روی جامعه نداشته باشد بلكه برای 

جامعه مولد اندیشه و امید باشد 

اما با تمام نظریات و نطق های فلســفی فیلســوفان تاریخ، موسیقی به دلیل 
ارتباط و ضریب نفوذ بســیار باال در بشر هر روز فراگیرتر شــد و در دوره های 
مختلف موج های زیــادی را تجربه كــرد. این ضریب نفوذ و تســخیر قلب 
و ذهن، موجبات بررســی موجی نو در موســیقی ایــران را فراهم می كند
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 به نظر شما از نظر جامعه 
شناسی علت همه گیر شدن 
برخی موسیقی های خاص در 

یک برهه از تاریخ چیست؟
یکی از دالیــل مهم شــدن یک نوع 
موســیقی خاص در یــک جامعه به 
خصوص، اساســاً مخاطب است که به 
آن به عنوان یک مصــرف کننده نگاه 
می کنیم یعنی در جامعه شناسی هنر 
به جای هنرمند و تولیــد کننده، این 
بار می خواهیم بــه مصرف کننده نگاه 

کنیم.

این به معنای جامعه شناســی مصرف 
فرهنگی و با نگاه سبک زندگی است. 
اساساً مصرف موســیقی یک مصرف 
فرهنگی اســت که در مصرف سبک 
زندگی نمود پیدا می کند. پس می توان 
گفت علت همــه گیر شــدن برخی 
موســیقی های خاص انتخاب فعاالنه 

اعضای آن جامعه است.

 آیا مصرف موسیقی در 
قشــر های مختلف متفاوت 

است؟

 ببینیــد. در جامعه شناســی مصرف 
فرهنگی می بایســت بــه تفاوت های 
قشری توجه کرد. زیرا مصرف موسیقی 
در قشر های مختلف متفاوت است. مثال 
در کشور فرانســه، موسیقی بر تفاوت 
طبقات داللت می کنــد. اما نمی توان 
گفت در جامعه مــا این موضوع صدق 
می کند. زیرا اســتفاده از رســانه های 
جمعــی، تمایز طبقاتــی را در جامعه 
ما از بین برده اســت. دلیل اصلی این 
موضوع آن است که ما انقالب کردیم و 
انقالب اسالمی در سه دهۀ  گذشته، آن 

ساختار اختالف طبقاتی را کاماًل به هم 
زد به همین دلیل فرهنگ مردم بسیار 
به هم نزدیک شده است. و آن اختالفات 
طبقــات فرهنگی که اشــراف عموماً 
روشــنفکران جامعه بودند و مصارف 
فرهنگی خاص خودشان را داشتند از 

بین رفت.
امــا همچنان تــا حــدودی مصرف 
موسیقی میان طبقات مختلف مردم که 
در خرده فرهنگ های مختلف هستند 
متفاوت است و می توان گفت که عامل 
خــرده فرهنگ ها از عامــل اقتصادی 

جوان از موسیقی تفسیر خودش را دارد
بررسی دالیل و انگیزه های روی آوردن جوانان به موسیقی در مصاحبه با دکتر رستگار

 در ادامه تحقیقات در موضوع تأثیرات جنبش رپ در جامعه، با خبر شدیم كه جناب آقای دكتر رستگار؛ استاد جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، به همراه یكی از 
شاگردانشان مدتی است در قالب یک پایان نامه كارشناسی ارشد روی مسئلۀ  تأثیرات موسیقی و انگیزه های جامعه شناختی مصرف موسیقی در جامعه آماری شهر قزوین مشغول 

مطالعه هستند. در همین راستا تصمیم گرفتیم سراغ ایشان را در دانشگاه شاهد بگیریم و چند ساعتی را در رابطه با این موضوع با ایشان گفت و گو كنیم. 
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مهم تر است زیرا اگر خورده فرهنگ ها 
به هم نزدیک باشــند به دلیل سبک 
زندگی یک شــکل، ممکن اســت دو 
جوان را از دو طبقۀ  اقتصادی مختلف 

به هم نزدیک کند.

 بــه نظــر شــما چه 
انگیزه هایی می توانند عوامل 
روی آوردن جوان به موسیقی 

باشند؟
ما در واقع شــش انگیــزة  اصلی برای 
مصرف موسیقی در جامعه، شناسایی 
کرده ایــم. که هــم می توانــد همان 
موســیقی رســمی مورد تایید باشد 
که توسط رســانه های جمعی پخش 
می شود و هم موسیقی زیر زمینی رپ 
یا راک که برخی جوانان آن ها را ترجیح 

داده اند که این پنج انگیزه عبارتند از:
1. انتخاب فعــال: یعنــی انتخاب نوع 
موسیقی در بین جوانان فعاالنه است و 
خودشان انتخابش می کنند که شامل سه 
انگیزة  فرعِی تسکین و آرامش، هیجان 

خواهی و نوعی التقاط گرایی است.
2. هویت یابی: یعنی از موسیقی برای 
شکل دادن هویت استفاده می کنند که 
به دو شکل هویت یابی فعال و منفعالنه 
نمود پیدا می کند. و به این معنی است 
که جوان از گروه های مرجع موسیقی 
که تاثیــرات آن ها باعــث انتخاب آن 
موسیقی توسط جوان شده است، الگو 

برداری می کند.
3. خاص بودن: به آن معنا که فرد تالش 
می کند با گوش دادن نوعی موسیقی 
خاص، خود را از بقیه متمایز نشان دهد. 
که در اینجا می توان گفت آن دلیلی که 
خاص بودگی را توجیــه می کند، آن 
سطح رفاهی است که در مدل زندگی 

طرفداران آن موسیقی دیده می شود.
4. تکثر گرایی: کثرت گرایی زمانی رخ 
می دهد که مخاطب بــه دنبال یک نوع 
زیاده طلبی در مصرف فرهنگی است و به 
آن معنا است که همۀ  سبک ها و اندیشه ها 

در فضای هنر وجود داشته باشند.
5. انگیــزة  اعتــراض: که بــه معنای 
استفاده از موسیقی برای بیان اعتراض 

به شرایط موجود در جامعه است.
و ششــمین دلیل که بســیار مهم هم 
هست، حفظ پیوند اســت. به معنای 
استفاده از موسیقی برای پیوند با جامعه 

و جلوگیری از انزوا.

به نظر شــما تفاوت های 
جنسی در این انتخاب ها تاثیر 

گذارند؟

در هویت یابی بحث تفاوت های جنسی 
مطرح می شــود. برای مثال می توان 
گفت در دختر هــا و اساســاً خانم ها 
انتخاب گونــه موســیقی منفعالنه و 
تحمیلی اســت یعنی این کــه اوالً بر 
خالف مردان که انتخابشــان فعاالنه 

است. در خانم ها کمتر فعاالنه است.

 یكی از ســؤال هایی كه 
همیشه مطرح می شود این 
اســت كه آیا موسیقی برای 
یک تســلط و كنتــرل در 
تولید  ذهن های مخاطــب 

می شود؟
همانطور که می دانید این بحث از زمان 
مارکس شروع شد که مارکسیست ها 
متوجه شدند عوامل کنترل و سرکوب 
فقط عامل اقتصــاد یا کنترل ابزار های 
تولید نیست بلکه عالوه بر آنها حوضه 
فرهنگ می تواند عامل مهم تری برای 
ادامه سلطه باشــد. یعنی در کنار آن 
عوامل اقتصادی، عامل فرهنگ باعث 
تبعیت توده ها از سرمایه داران می شود. 
مارکسیست ها موســیقی را وسیله ای 
برای کنترل جامعه می دانستند و معتقد 
بودند مردم در مقابل موسیقی منفعل 
هستند و هیچ واکنشی نمی توانند نشان 
دهنــد. اما خوشــبختانه در جامعه ما 
انتخاب موسیقی کاماًل فعاالنه است و 
با انتخاب خود جوان صورت می گیرد 
یعنی اگر هم از این موسیقی استفاده 
می کننــد آن را با نیاز هــای خودش 
سازگار می کند و تفســیر خود را از هر 
موسیقی دارد. مثاًل در همان موسیقی 
رســمی هم جوان به عنــوان مصرف 
کننده تفسیر خودش را از آن موسیقی 
دارد و به هدفی که آن موسیقی برایش 
تولید شده اصاًل کاری ندارد و حتی در 
موسیقی رپ و موسیقی زیر زمینی ای 
که از غرب آمده هم اگر هر انگیزه ای از 
سوی تولید کننده برای تولید آن وجود 
داشته باشد. جوان به تفسیر خودش از 

آن موسیقی می پردازد.

انتخــاب  در  حــال   
موســیقی ها،  چه عواملی 
می تواند یک موسیقی را برای 

جوان جذاب كند؟
این انتخاب بر اساس سه انگیزه است 
اولین انگیزه تســکین و آرامش است 
حال موسیقی هر محتوایی داشته باشد 
دومین انگیزه هیجان خواهی اســت 

وسومین انگیزه نیز التقاط گرایی.
ببینید نکته مهم در اینجا آن است که 
جوان تفسیر خودش را از هر موسیقی 
دارد و دست آخر اگر آن موسیقی این 
سه حس او را ارضا کرد که باز هم گوش 

می کند وگرنه آن را کنار می گذارد.
البته خود این می تواند یک معضل باشد 
به طوری که تولید کننده احساســات 
جوان را به قیمت القــاء یک محتوای 

اشتباه، درگیر می کند.
این مستلزم بر آن اســت که ما این را 
بدانیم که جوان به دنبــال آرامش در 
موسیقی است و کاری به محتوای مثبت 
یا منفی ندارد زیرا ارزش مصرف با ارزش 
تولید فرق دارد و همین باعث می شود 
در جست و جوی آرامش به دنبال همه 
گونه های موسیقی برود. ولی نکته مهم 

این است که انتخاب منفعالنه نیست.

 به نظر شما آیا استفاده 
مدام از این موســیقی باعث 
نمی شــود كه بعد از مدتی 
به صورت ناخــود آگاه القاء 

محتوایی صورت گیرد؟
چون هدف اصلی تســکین است و نه 
ارتباط با آن محتوا. حــاال چه داخلی 
و چه خارجی. به ایــن دلیل محتوا در 

درجه دوم قرار می گیرد.

 شما فكر نمی كنید كه آن 
تولید كننده، این ها را می داند 
و موســیقی ای می سازد كه 
تسكین بخش باشد و محتوای 

خودش را در آن بگنجاند؟
باید ببینیم انگیزه اصلی چیســت. آن 

کسی که موسیقی تولید می کند حتی 
اگر به دنبال انگیزة  اقتصادی باشد سعی 
می کند ارزش های ایدئولوژیک خودش 
را در آن بگنجاند و طــوری آن کار را 
صورت می دهد که هم انگیزه اقتصادی 
ارضا شود و هم محتوای مد نظرش القا 
شود. باید گفت که در کشور های دیگر 
به دلیل تجربۀ  باال در ارائه هنر می دانند 
که باید چه کار کنند. و به این مســئله 

توجه می کنند.
متاســفانه در ایران، ما فکر می کنیم 
اگر هر موسیقی ای تولید کنیم. حتی 
اگر فرم خوبی هم نداشته باشد، تاثیر 

می گذارد.

 قشر بندی ها و فرهنگ ها 
چقدر در انتخاب موســیقی 

تاثیر گذارند؟
ببینید در جامعه شناســی هنر گفته 
می شود که قشر های خاص نوع خاصی 
از موســیقی را انتخــاب می کنند تا 
خودشــان را از طبقات پایین متمایز 
کنند. کــه این خود فقــط مخصوص 
طبقات بــاالی جامعه نیســت. یعنی 
ممکن است فردی در شرایط اقتصادی 
باالیی باشد ولی در یک شرایط خاص، 
از همان موسیقی طبقات پایین استفاده 
کند. مثال »وب لن« موسیقی را عاملی 
برای تظاهر طبقاتــی می داند یا مثال 
»بوردیو« مصرف فرهنگی را نشــانۀ  
باز تولیــد طبقاتی جامعه بر اســاس 
ترکیب انواع سرمایه می داند. یا »زیمر« 
می گوید مصرف فرهنگی بر اساس مد 
گرایی است. اما می توانم دوباره تاکید 
کنم که درمورد جوان ما هیچ کدام از 
این تئوری ها موضوعیت نــدارد. زیرا 
بســتگی به شــرایطی دارد که در آن 

حضور دارد.
اما در مورد هویت گرایی می توان گفت 
تاثیر گذاری گروه مرجع هم مهم است. 
فرد اگر ابتدا در جمعی قــرار بگیرد و 
افرادی را ببیند که در موسیقی صاحب 
نظر هســتند فرد آن موســیقی ای را 
انتخاب می کند که آنها می پســندند. 
شاید شما بگویید که این منفعالنه است 
ولی واقعیت این است که باالخره یک 
گروه مرجعی می بایست باشد تا جوان 
از آن همــزاد پنداری کنــد و خودش 

انتخاب کند.

 آن طور كه مــا متوجه 
شــدیم این طور است كه در 
جامعۀ  ما ابتدا انســان راه 
خود را انتخاب می كند و بعد 

آن كسی كه موســیقی تولید می كند حتی اگر به دنبال انگیزۀ  اقتصادی باشد 
ســعی می كند ارزش های ایدئولوژیک خــودش را در آن بگنجاند و طوری آن 
كار را صورت می دهد كه هــم انگیزه اقتصادی ارضا شــود و هم محتوای مد 
نظرش القا شــود. باید گفــت كه در كشــور های دیگر به دلیــل تجربۀ  باال 
در ارائه هنر می داننــد كه باید چه كار كنند. و به این مســئله توجه می كنند.
متاســفانه در ایــران، مــا فكر می كنیــم اگر هــر موســیقی ای تولید 
كنیم. حتــی اگر فــرم خوبی هــم نداشــته باشــد، تاثیــر می گذارد
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موسیقی مورد نظرش را در 
آن راه انتخاب می كند. این 

تعریف درست است؟
بلــه و در اینجا باید بگوییــم خود این 
انسان، گروه مرجعش را انتخاب کرده 

است.

 موسیقی چه رابطه ای با 
خرده فرهنگ ها دارد؟

یک نکتۀ  بســیار مهم که به آن اشاره 
کردیم هویت یابــی از خرده فرهنگ 
است. اینجا اثری که جمع و آن خرده 
فرهنگ بر فرد می گذارد تا حد زیادی 
از طریق نوع موســیقی ای اســت که 
آن خــرده فرهنگ نشــر می دهد. و 
می توان گفت موسیقی یکی از عناصر 
پیچیده ای اســت که ســبک خورده 
فرهنگ ها را ایجــاد می کند. خورده 
فرهنگ ها نمایان گر سبکی از زندگی 
هستند که در پاسخ به نظام مسلط ارائه 
می شوند و بیشــتر سمبلیک هستند. 
بنابراین نوع پوشش لباس و نوع گویش 
افراد و حتی اســتفاده از مواد مخدر بر 

می گردد به همان سبک موسیقی.
به طــور خالصه خــرده فرهنگ های 
جوانی ای که شــکل می گیــرد برای 
شــکل گیری خودش روی می آورد به 
موســیقی و برای این که خودش را به 
جامعه بشناسد از طریق زبان موسیقی 
این کار را می کند و از طرف دیگر اساساً 
رابطۀ  جوان با خرده فرهنگ از طریق 

مصرف موسیقی است.

 از اینجا به بعد كه سبک 
موسیقی را جوان انتخاب كرد 
چه تأثیراتی به آن می گذارد؟

من عرض کردم علــت روی آوردن به 
خرده فرهنگ ها تناقضات ســاختاری 
است که در جامعه است. حاال زندگی 
جوان اگر تحت تاثیــر خرده فرهنگ 
باشــد از آن به بعد دیگر رفتار های آن 
جوان و نوع پوشش اش تحت تاثیر آن 

فرهنگ است.

 مثال می شود گفت جوانی 
كه با اعتیاد مخالف است. حاال 
كه می بینــد خواننده مورد 
عالقه اش اهل مخدر اســت 

برایش عادی می شود؟
بله دقیقاً.

 در جایی شما به تبعیض 
جنسیتی میان زن و مرد در 
محتوای آثار موســیقیایی 
اشــاره كردیــد. دلیل این 

موضوع چیست؟
هویت یابی تحمیلی که گفتم بیشتر به 
زنان برمی گردد. اینجــا باید بگویم که 
بیشتر، خانم ها در اشعار و ترانه ها مورد 
اتهام هستند قالباً در محتوای آثار، زنان 
متهم به خیانت و بی وفایی هستند. باید 
گفت دلیل اصلی اش تبعیض جنسیتی 
در جوامــع و آن نگاه مرد ســاالری در 
جهان است. که ادامه آن کشیده شده 

به موسیقی.
نکتــه دیگــر پیــش داوری هــا و 
تبعیض هایی است که علیه زنان وجود 
دارد که به قول بوردیــو به یک عادت 
واره تبدیل شــده. ما در این تحقیق به 
آنجا می رسیم که انتخاب های خانم ها 
مجاز تر و رســمی تر اســت و کمتر به 
دنبال موسیقی های غیر رسمی و مورد 
مجادله می روند پس می توان گفت که 
محتوای منفی آثار بیشــتر پســران و 
آقایان را تهدید می کند و بیشتر برای 

آنها خطرناک است.
 شما فرمودید كه اعتقاد 

به سبک می تواند یكی از علل 
انتخاب یک سبک خاص از 
موسیقی باشــد. حال سوال 
اینجاست كه این سبک ها تا 
كجای عمر جــوان، همراه او 

می مانند؟
تا جایی که آن هویت شخصی برایش 
مهم اســت و می خواهــد هویتش را 
نمایش دهــد ذوق فــردی را بر آنچه 
جامعه می خواهد ترجیــح می دهد و 
اصوال چون جوان هویت شخصی اش را 
از طریق موسیقی نمایش می دهد آن 

را تا جایی که الزم باشد ادامه می دهد.

 یكــی از جنبه های مهم 
در موسیقی های زیر زمینی 
بحث اعتراض است. علت این 

اعتراض چیست؟
نکته بعدی و خیلی مهم بحث اعتراض 
است. ما می بینیم که موسیقی در جامعه 
ما وسیله ای است برای اعتراض. یعنی 
جوان احســاس می کند که رها شده 

است و کســی با او کاری ندارد و برای 
اعتراض با این رها شدگی از طریق نوع 
مصرف موسیقی، اعتراضش را می رساند. 
عامل دیگر اعتراض، نبــود جایگزین 
مناسب است. و جوان به علت نپذیرفتن 
موسیقی رسمی، به آن اعتراض می کند. 
این اعتراض به نوع خاصی از موسیقی 
است که حمایت می شود که تا حدودی 

با آن تنوع طلبی نیز ارتباط دارد.

 در نهایــت شــما مدل 
مصرف موســیقی در میان 
جوانان را در مجموع چگونه 

ارزیابی می كنید؟
نکته مهم و آخرین نکته، حفظ پیوند است. 
که به رغم همه عواملی که عرض کردم. این 
نکته مهم ترین نکته است. به آن معنا که 
جوان ایرانی با ارزش ها هنوز پیوند دارند و 
با موسیقی هایی که بین جوان و اعتقادات 
ملی و مذهبی در تعارض است میانه خوبی 
ندارند. و جوان توهیــن به ارزش هایش را 
نمی پسندد و از آن لذت نمی برد. و همچنان 
خط قرمز هایش را حفظ کــرده. و زمانی 
که این محتوا طوری تنظیم می شود که 
ارزش ها را مورد توهین قرار می دهد، جوان 
مقاومت می کند زیرا آن خواننده خیلی تند 
رفته و افراطی خوانده. حتی اگر همه امیال 
جوان را بر طرف کند. ولی چون زیاد تند 
رفته است جوان مقاومت می کند و همچنان 

پیوندش را با جامعه حفظ می کند.

  با توجه به صحبت شما 
می توان گفت جوانان ما آن 
حس ناسیونالیســتی دینی 
را دارند. حاال باید این نكات 
مثبت را در جوان جذب كنیم و 
روی آن سرمایه گذاری كنیم.

ابتدا بایــدآن انگیزه هایــی که عرض 
کردم مثل تســکین و تنــوع طلبی را 
درک کنیم و فقط به فکر آن نباشــیم 
که هر شعری به خورد جوان بدهیم از 
آن تاثیر می پذیرد. این طور نیست. ما 
باید شرایط خرده فرهنگ جوان را هم 
بدانیم. مثال آنهایــی که آنطرف مرز ها 
موسیقی تولید می کنند عاشق چشم و 
ابروی جوان ما نیستند و حواسشان به 

خرده فرهنگ ها هست.
متاسفانه ما فکر می کنیم که اگر مدام یک 
نوع موسیقی را در صدا و سیما پخش کنیم 
جوان از آن تاثیر می گیرد. در صورتی که 
جوان کاری به این نوع موسیقی ندارد و 
همان طور که عرض کردم، تفسیر خودش 

را از موسیقی دارد

به طــور خالصه خــرده فرهنگ هــای جوانی ای كه شــكل 
می گیرد برای شــكل گیری خودش روی می آورد به موســیقی 
و برای این كــه خودش را بــه جامعه بشناســد از طریق زبان 
موســیقی این كار را می كنــد و از طرف دیگر اساســًا رابطۀ  
جوان بــا خــرده فرهنگ از طریق مصرف موســیقی اســت
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یکی از نکات مهم در تأثیر سبک زندگی 
جنبش رپ در جامعه جهانی و بیشتر 
در جامعه ایران، تأثیر بسیار عجیب آن 
روی سنین نوجوان بوده است. در ایاالت 
متحده این گونه از تأثیرات ابتدا در نوع 
پوشش نوجوانان نمود پیدا کرد و خیلی 
سریع وارد گویش آنان شــد. در ایران 
نیز موسیقی رپ بســیار سریع در قشر 
نوجوان نفوذ کرد و با توجه به ســابقه 
ایرانیان در تغییــر فرهنگ های بیگانه 
برای خود، بخشــی از موسیقی رپ هم 
در فرهنگ ایرانی حل گشت، اما به هر 
صورت با ســرعت زیاد در ایران فراگیر 
شــد.  می توان ادعا کرد که قبل از این، 
هیچ جنبشی نتوانسته بود تا این اندازه 
زندگی قشر نوجوان را تحت تاثیر قرار 
دهد. قشــری که قرار اســت در آینده 
سکان دار کشور باشد و تمام آینده کشور 
به آن بستگی دارد. حال نوع پوشش از 
شلوارهای گشاد و آویزان و تیشرت های 
بزرگ تر از ســایز بدن تا نوع گویش با 
توجه به اشعار این آهنگ ها، یک حس 
گنگستری در قالب اعتراض به فرد علی 
الخصوص در ســنین پاییــن می دهد؛ 
بطوری که نه تنهــا خود خواننده، بلکه 
شــنوندگان نیز باورشــان می شود که 
خواننده این اثر، یک فــرد مرفه بورژوا 
و  نیست 

تکست های دبیرستانی
 یكی از نكات مهم در تأثیر ســبک زندگی جنبش رپ در جامعه جهانی و بیشتر در جامعه ایران، تأثیر 

بسیار عجیب آن روی سنین نوجوان بوده است. در ایاالت متحده این گونه از تأثیرات ابتدا در نوع پوشش علی ساعدی
نوجوانان نمود پیدا كرد و خیلی سریع وارد گویش آنان شد. در ایران نیز موسیقی رپ بسیار سریع در 
قشر نوجوان نفوذ كرد و با توجه به سابقه ایرانیان در تغییر فرهنگ های بیگانه برای خود، بخشی از موسیقی رپ هم در فرهنگ 

ایرانی حل گشت، اما به هر صورت با سرعت زیاد در ایران فراگیر شد. 

بررسی جامعه شناختی مفهوم »طبقه ی متوسط«

واقعاً یک معترض واقعی است. همین 
رفتارها در خانواده و مدرسه نوید نسلی 
را می دهد که به اقتضای محتوی همین 
اشــعار، دنیا را جدی نگرفتــه و عماًل 

امیدی به آینده ندارند.

  نسل ناامید
شاید مهم ترین ضربۀ محتوایی موسیقی 
رپ در این سنین، القای حس ناامیدی 
در شخص شنونده باشد، به طوری که 
آن ها به یک پوچی غیرمنطقی می رسند 
که همین ناامیدی زمینه ســاز سست 
شــدن یک قوة ذهنی بســیار مهم به 
نام تصمیم سازی اســت. از بین رفتن 
قدرت تصمیم ســازی به علت شنیدن 
مداوم اشعاری اســت که در آن نه تنها 
دنیا جدی گرفته نمی شــود بلکه تمام 
عرف های جامعه زیر سؤال می رود و یک 

رخوت در حرکت و رشد برای نوجوان به 
وجود می آید. حال این نسل می بایست 
در سال های آینده کشور را دست بگیرد 
و برای یک ملت تصمیم ســازی کند، 
آنجاســت که تأثیرات موســیقی های 
دوران نوجوانــی، در ســال های آینده 
ملموس تر می شود. شــاید این باور در 
جامعه وجود داشــته باشد که انتخاب 
موسیقی از طرف نوجوانان یک سلیقۀ 
مقطعی است و با باال تر رفتن سن، این 
ســلیقه تغییر می کند. در اینجا باید به 
این مسئله توجه کرد که اساساً بحث سر 
تغییر یا عدم تغییر ضائقۀ موسیقایی فرد 
نیســت. بلکه بحث بر سر آن محتوایی 
است که فرد در بهترین و حساس ترین 
دورة عمر خود دریافت می کند و همین 
محتوی می تواند تصمیم سازی او برای 
آینده اش را تحت الشعاع قرار دهد. برای 
جا انداختن این موضوع باید گریزی به 
تعریف هنر بزنیم.  برای تعریف هنر در 
همین پرونده به تعاریفی از فالســفۀ 
غرب از هنر و زیبایی شناسی اشاراتی 
داشــتیم. اما حاال گریــزی مختصر به 
تعریف هنر از دیدگاه حضرت آیت الل 
جوادی آملی می زنیم. ایشان در تعریف 
صیرورت هنر به 5 مرحلۀ زیر اشــاره 

می کنند.

در تعریف باال به این نتیجه می رســیم 
که هنر قالباً انتقال حس است. برگردیم 
به بحث در رابطه با انتخاب موســیقی 
توسط نوجوانان. در اینجا اگر بپذیریم 
که هنر انتقال حس اســت، به این 
نکته می رسیم که مهم ترین اتفاق 
از دریافت محتــوای این  بعد 
دســت آثار، حسی است که 
به مخاطب منتقل می شود 

و این حس در این دوره آنقدر تأثیر گذار 
است که آیندة نوجوان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. حال این حس، موجبات ورود 
جوان به اتمســفر یک خــرده فرهنگ 
یا جمع های جوانــی را فراهم می کند 
که رفتار ها و افــراد آن گروه یا جمع ها 
می توانند آینده و مهم تر از آن، ســبک 
زندگی فرد را شــکل دهــی کنند که 
این بحث را به صورت کامل در همین 
پرونده و در مصاحبه با اســتاد رستگار 

بسط داده ایم.

  از شنیدن تا سراییدن
اشکال دیگری که این گونه از موسیقی 
برای طیف نوجوان به ارمغان می آورد، 
راحــت ســراییدن متــن آهنگ ها یا 
تکست گفتن برای خواننده ها می باشد. 
همین راحتی باعــث ورود نوجوانان به 
این موسیقی شده و دبیرستان ها مملو 
از نوجوانانی است که مشغول سراییدن 
هســتند. این اتفاق، کمترین ضربه اش 
به فرهنگ، تغییر نوع شــعر گفتن در 
مدیوم مهم شــعر اســت. به آن معنا 
که نســل آینده نمی تواند سفیر خوبی 
برای شعر فارسی باشد. مدیوم شعر به 
طور خاص پشــتوانه ادبیات هر ملت 
و تمدن اســت و خطــر بزرگی که هر 
تمدنی را تهدید می کند، از بین رفتن 
زبان و خط آن تمدن اســت. به شکلی 
که نسل آینده دیگر نمی تواند با متون 
کهن آن تمدن ارتباط برقرار کند. این 
تحدید امروز در تغییر گویش شعر ها در 
ســبک رپ نمود پیدا می کند. مضرات 
تکســت گفتن رپ فقط تغییر گویش 
نیست بلکه پیرو همان بحثی که حول 
انتقال حس در هنر شد. در اثر تکست 
گفتن های زیاد از سوی نوجوانان، یک 
حس گنگستری به فرد القا می شود که 
به طور مستقیم در رفتار های اجتماعی، 
نوع رفتار با خانواده و نوع پوشــش فرد 
تاثیر گذار اســت. به هر حال شــاهد 
نسلی هســتیم که موسیقی رپ یکی 
از اجزاء زندگی اش شــده است اما چه 
بسا که همین نسل بتواند با آگاه سازی 
به موقع و نرمش بیشــتر مســئولین 
فرهنگی کشور، موسیقی رپ را بومی 
ســازی کرده و از آن در جهت درست 
استفاده  کند. همان گونه که مغول ها 
وقتی ایــران را ویــران کردند، پس از 
چند سال در فرهنگ ما حل شدند تا 
جایی که همان مغول های وحشــی و 
خون خوار تحت تاثیر تمدن، فرهنگ 
و دین ما، شــیعه شدند و به گسترش 
علوم بسیار کمک کردند و حتی رسد 

خانه هم ساختند
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»دختر و پســر جوانی برای جمع كردن یک گروه 
 امیرعلی تهرانی

 
موسیقی، به قلب تهران می زنند و سفری زیرزمینی 
را شروع می كنند تا تک تک افراد گروهشان را از 
میان گروه های مخفی زیرزمینی پیدا كنند. آن ها می خواهند از ایران 
بروند تا خودشان را به جشنواره ای در لندن برسانند اما بیشترشان برای 
رفتن از ایران نه پولی دارند و نه پاسپورتی. در این میان جوان دیگری تالش 
می كند تا برایشان پاسپورت جعلی جور كند و...« این خالصۀ داستان تنها 
فیلمی اســت كه با محوریت قرار دادن گروه های موسیقی زیرزمینی و 
دغدغه هایشان ساخته شده است اما این كه این فیلم از لحاظ محتوا و ارزش 
هنری در چه جایگاهی قرار دارد، موضوعی است كه در این مطلب سعی 

شده به آن پرداخته شود. 

نگاهی به فیلم كسی از گربه های ایرانی خبر ندارد

گربه های 
نه چندان ایرانی
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»دختر و پســر جوانی برای جمع 
كردن یک گروه موسیقی، به قلب 
تهران می زنند و سفری زیرزمینی 
را شروع می كنند تا تک تک افراد 
گروهشــان را از میان گروه های 
مخفــی زیرزمینی پیــدا كنند. 
آن ها می خواهنــد از ایران بروند 
تا خودشان را به جشنواره ای در 
لندن برسانند اما بیشترشان برای 
رفتن از ایران نــه پولی دارند و نه 

پاسپورتی. 
در این میــان جــوان دیگری 
تــالش می كنــد تا برایشــان 
پاســپورت جعلی جور كند و...« 
این خالصۀ داستان تنها فیلمی 
اســت كه با محوریت قرار دادن 
گروه های موسیقی زیرزمینی و 
دغدغه هایشان ساخته شده است 
اما این كه این فیلم از لحاظ محتوا و 
ارزش هنری در چه جایگاهی قرار 
دارد، موضوعی اســت كه در این 
مطلب سعی شده به آن پرداخته 

شود.

   
بهمن قبادی كه فیلمســازی را با 
»زمانی برای مستی اسب ها« آغاز 
كرده و با فیلم »الک پشت ها هم 
پرواز می كنند« خود را به عنوان 
ســازندۀ فیلم هایی با محوریت 
خطۀ كردستان معرفی كرده بود، 
در پنجمین ساختۀ خود كامال از 
فضای فیلم های گذشته اش فاصله 
گرفته و از كردستان به تهران كوچ 
می كند تا روایت گر قصۀ گروه های 
موسیقی باشد كه به زعم خودشان 
نتوانســته اند به جایگاه واقعی 

خویش دست پیدا كنند.

   
داســتان فیلم در سرتاسر آن از 
خالصه ای كــه در ابتدای مطلب 
ذكر شد فراتر نمی رود و به همین 
دلیل كارگردان بــرای پر كردن 
خالء جذابیت داستانِی اثر كه به 
هیچ وجه كشــش الزم برای یک 
فیلم بلند را ندارد، در طول فیلم 
به مراتب از موســیقی های این 
گروه های زیرزمینی اســتفاده 
می كند كه این عمل بیش از آن كه 
در راستای داســتان فیلم باشد، 

حربه ای برای جــذاب كردن اثر و 
نشاندن مخاطب تا پایان بر روی 
صندلی اســت! جالب این جاست 
كه انــگار بــرای قهرمانان فیلم 
خیلی تفاوتی نــدارد كه اعضای 
گروه شــان در چــه زمینه ای به 
فعالیت موسیقایی می پردازند و 
صرف زیرزمینی بودن این گروه ها 

برای شان كافی است!

   
اما آن چــه كــه در »گربه های 
ایرانــی« بیش از نشــان دادن 
دغدغه های گروه های موســیقی 
زیرزمینی اهمیــت دارد، عطش 
ســیری ناپذیری است كه نسبت 
به كســب فرهنگ غرب وجود 
دارد. بــرای كاراكترهــای فیلم 
استفاده از نشــانه های فرهنگ 
غربی افتخار به حســاب می آید، 
چنانچه در صحنــه ای از فیلم، 
نگار و نادر )شخصیت های اصلی 
فیلم( درباره این مساله جرو بحث 
می كنند كه لهجۀ كدام یک از آن ها 

انگلیسی تر است! 
مــدل  در  موضــوع  ایــن 
موسیقی هایی كه در فیلم پخش 
می شوند نیز به وضوح مشاهده 
می شود. موسیقی هایی كه اكثرا 
ریشه های غربی دارند و به نوعی 
موســیقِی ترجمه ای به حساب 

می آیند.

سرتاسر فیلم به دادن شعارهای 
نخ نمــا و گل درشــت در قالب 
دیالوگ های بازیگران می گذرد. 

دیالوگ هایی مانند: 
»این جا هیچ كاری نمیشــه كرد. 
تو این مملكت فایده ای نداره...« 
یا »ما چیزی كه می خونیم بهش 
می گن رپ فارسی؛ فارسی، یعنی 
مال همین جاست.« كه این دومی را 
سروش لشكری یا همان هیچكس 
معروف! در جواب پیشــنهاد دو 
قهرمان قّصه، برای پیوســتن به 
آن ها و خروج از كشــور می دهد. 
شاید این گونه شعاری سخن گفتن 
در ظاهر امر بتواند احساســات 
موافقین و مخالفین فیلم را تحریک 
كرده و باعث یک موضع گیری صفر 
و صدی یا كامال موافــق و كامال 
مخالف با فیلم شود ولی مطمئنا 
این موضوع به شدت از ماندگاری 
اثر كم می كند و باعث می شود كه 
این فیلم به قــول معروف به یک 
فیلم »تاریخ انقضــا دار« تبدیل 

شود.

   
به نظر نمی رسد كه قبادی هنگام 
ســاختن این فیلــم خیلی هم 
نگران فعاالن گروه های موسیقی 
زیرزمینی بوده باشد، چرا كه در 
طول فیلم هرگز ســعی نكرده به 
زندگی و آرمان های آن ها نزدیک 

شــود و فیلم از هر كدام از این 
گروه ها تنها به ارائۀ چند تصویر 
نه چندان دقیق بســنده كرده و 
سپس به سراغ گروه بعدی می رود! 
انگار رسالت فیلم تنها معرفی این 
گروه ها بوده و خیلی به چند و چون 
و كیفیت كار آن ها كاری نداشته 
است. تصویری كه قبادی در فیلم 
خود از این گروه ها نمایش می دهد 
تصویری از دور اســت، تصویری 
كه بیشتر با سلیقه جشنواره های 
خارجی و جوایزشان همسو است. 
او الاقل می توانست با كنكاش در 
كاراكتر یكی از این فعاالن موسیقی 
زیرزمینی كه در فیلمش نشان داده 
است، مخاطب را به همذات پنداری 
با آن هــا وادارد، در صورتی كه نه 
تنها این اتفاق در فیلم نمی افتد، 
بلكه تنها دنده هــای این گروه ها 
نردبانی می شود تا آقای كارگردان 
از پله های آن بــاال رفته و جوایز 
جشنواره های مختلف سینمایی را 

دریافت كند.

   
در نهایت می تــوان گفت در این 
فیلم ما با یــک روایت نه چندان 
مســتند و نه چندان داستانی از 
زندگی جوانان خورۀ موســیقی 
كه نتوانســته یا نخواســته اند 
كارهایشــان را مجوزدار عرضه 
كنند طرفیم كه نگاه سیاســی 
كارگردان بــه روایت قصۀ اثرش 
باعث شده خیلی نتوانیم با آن ها 
همذات پنداری كنیم و فیلم بیش 
از آن كه رنگ و بــوی اعتراضی، 
اجتماعی داشته باشد رنگ و بوی 
سیاسی به خود گرفته است. البته 
فارغ از نگاه نــه چندان معتدل و 
دور از واقعیت این فیلم، ذكر این 
نكته ضروری به نظر می رسد كه در 
این مملكت كم نیستند جوانانی 
كه نه تنها در زمینۀ موسیقی بلكه 
در تمام زمینه های هنری، سرشار 
از استعداد و توانایی هستند كه 
بنا به دالیل متعــددی همچون 
نگاه های ســلیقه ای عده ای از 
مسئولین فرهنگی كشور، كمبود 
امكانات و... نمی توانند به آن چه 
كه شایستۀ آن هاست دست پیدا 

كنند

آن چه كــه در »گربه هــای ایرانــی« بیش از نشــان دادن 
دغدغه هــای گروه های موســیقی زیرزمینــی اهمیت دارد، 
عطش ســیری ناپذیری است كه نســبت به كسب فرهنگ 
غرب وجــود دارد. بــرای كاراكترهــای فیلم اســتفاده از 
نشــانه های فرهنگ غربــی افتخــار به حســاب می آید

در این فیلم ما با یک روایت نه چندان مســتند و نه چندان داســتانی 
از زندگــی جوانان خورۀ موســیقی كه نتوانســته یا نخواســته اند 
كارهایشــان را مجــوزدار عرضه كننــد طرفیم كه نگاه سیاســی 
كارگــردان به روایت قصۀ اثرش باعث شــده خیلــی نتوانیم با آن ها 
همذات پنداری كنیم و فیلــم بیش از آن كه رنگ و بــوی اعتراضی، 
اجتماعی داشــته باشــد رنگ و بوی سیاســی به خود گرفته است
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یــک. »موســیقی رپ« حداقــل در 
از  بخشــی  آن،  اولیــۀ  شــکل های 
 )subculture خرده فرهنــِگ )
هیپ هاپبوده است. خرده فرهنگی که 
 ،)rapping(   از چهار جزء رپ کردن
 ،)graffiti( دیوارنویســی یا گرافیتی
رقص مخصوص رپ یــا بریک دنس 
)breakdancing( و آهنگ سازی 
یا دی جی کردن )DJing( تشــکیل 
شده است. هیپ هاپ با این ویژگی ها، 
فراتر از مجموعه عوامل هنری اســت 
و یــک خرده فرهنگ و حتی ســبک 
زندگی محسوب می شود؛ ازاین رو، در 
بررسی »موسیقی رپ« باید به تفاوت 
آن در جایگاه یک ســبک موسیقی یا 
به عنوان بخشی از فرهنگ هیپ هاپ 

توجه شود.
دو. رپ و هیپ هاپ هــر دو محصول 
آفریقایی آمریکایی های شهر نیویورک 
در دهۀ 70 میالدی هستند.جایی که 

سیاهان آمریکایِی ستم دیده از تبعیض 
نژادی، از رســانه و فضایی برای بیان 
آن ها  بودند.  محروم  اعتراضات شــان 
اعتراضات شــان را درقالــب تجمعات 
خیابانی، اجرای رقص و نمایش، تولید 
ابتدایی  ابزارهای  با  ناموزون  صداهای 
و خوانــدن ریتمیــک متن هایی که 
درواقع، همان ترانه های رپ بود، بیان 
می کردند؛ به همین دلیل رپ، »ســی.

ان.ان سیاهان« نامیده شده است!
این مجموعه رفتارها بود که به تدریج، 
آورد.  به وجــود  را  فرهنگ هیپ هاپ 
این فرهنگ در ســالیان بعد به دیگر 
شــهرهای آمریــکا و برخــی دیگر 
از کشــورها ســرایت کرد تــا ابزاری 
برای بیان اعتراضات ســیاهان باشد. 
رپ اما تنهــا به مضامیــن اعتراضی 
پدیــدة  دو  ورود  نمانــد.  محــدود 
»ســکس« و »مواد مخــدر« به رپ 
انتقادی آن   اندیشــمندان  که برخی 

رپ؛ سبک موسیقی یا سبک زندگی؟!
به نظر می رسد هیپ هاپ یا به طور خاص ، اصلی ترین زیرشاخۀ آن یعنی موسیقِی رپ، فراتر از یک سبک از موسیقی بوده و یک خرده فرهنگ به شمار 

می آید. ازاین رو، در بررسی موسیقی رپ باید به تفاوت آن در جایگاه یک سبک موسیقی یا به عنوان بخشی از فرهنگ هیپ هاپ توجه شود. محمدمهدی موالیی

را توطئۀ جریان ســرمایه داری برای 
ســیاهان  اعتراضات  منحرف کــردن 
می دانند، به ســرعت کارکردهای این 
ســبک موســیقی را گســترش داد. 
به تدریــج، سفیدپوســتان هــم وارد 
موسیقی رپ شــدند و زیرسبک های 
جدیــدی در ایــن ژانــر موســیقی 
به وجــود آمــد. امــروزه، موســیقی 
رپ زیرشــاخه های فراوانــی دارد و 
موضوعات متنوعی را شامل می شود. 
پس گزارة »موســیقی رپ، موسیقی 
اعتراضی اســت« تنها به دوران اولیۀ 

شکل گیری آن برمی گردد.
سه. ورود رپ به ایران به عنوان سبک 
موسیقی به سال ها پیش برمی گردد؛ 
امــا رپ به عنوان بخشــی از فرهنگ 
هیپ هاپ تنها در همین چند ســال 
اخیــر در ایران مطرح شــده اســت. 
تولیــد انبوه آثــاری که درراســتای 
تقلید از مضامیــن و محتواهای رپ 

غربی ساخته شــده اند، دیوارنوشته ها 
و نقاشــی های دیــواری عجیبی که 
در گوشــه وکنار برخی مناطق شــهر 
گردهمایی های  می شود،  دیده  تهران 
نوجــوان  رپ کن هــای  گاه وبــی گاه 
ایرانــی در تعــدادی از پارک هــای 
تهران که معموالً با اجراها و مراســم 
خاصی همراه اســت و نــوع خاصی 
از لباس پوشــیدن و صحبت کردن از 
نشــانه های ورود رپ به عنوان بخشی 
از فرهنگ هیپ هاپ به جامعۀ ایرانی 

هستند.
چهار. ورود این خرده فرهنگ به جامعۀ 
ایرانــی با تأخیر زمانــی چند دهه ای 
در حالــی اتفاق افتاده که شــرایط و 
زمینه های جامعۀ فعلی ما شباهت و 
تناســبی با جامعۀ دهۀ هفتاد آمریکا 
ندارد. همین تفاوت هاســت که از رپ 
فارســی به عنوان مسئله ای تقلیدی و 
وارداتی، تناقض کمیکی را ایجاد کرده 
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صرف نظر از منفی یا مثبت بودن آن، 
یک واقعیت اجتماعی است.

به عبارت دیگر، ما با سبک جدیدی از 
زندگی روبه رو هســتیم که محصول 
مجموعۀ تحوالت سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی چند دهۀ اخیر است. این 
ســبک جدید با تغییر ذائقه ای همراه 
شده که در همۀ ابعاد زندگی ازجمله 
سلیقۀ موســیقایی تأثیرگذار بوده. از 
این زاویۀ نگاه، بخشی از مخالفتهایی 
کــه در برابر این ســبک موســیقی 
انجام می شــود، در چارچوب مسئلۀ 

»اختالف نسل ها« تعریف می شود. 
هفــت. آنچــه تاکنــون در برخورد 
بــا موســیقی رپ در ایــران اتفــاق 
افتــاده، مجموعــه اقدامــات عمدتاً 
ناهماهنگ و نامناسبی بوده که بیشتر 
است؛  داشــته  ســلبی  سمت وسوی 
اما باتوجه به ســادگی رونــد تولید و 
انتشــار محصوالت رپ که در مرحلۀ 
تولید به شــکل خانگی و با کمترین 
امکانات و در مرحلۀ انتشــار به کمک 
اینترنت و بلوتــوث و تکنولوژی های 
جدیــد ارتباطی انجام می شــود، این 
برخوردهای ســلبی، خللی در جریان 
تولید و انتشار موســیقی رپ فارسی 

وارد نکرده است.
در این سال ها، اظهارنظرهای متفاوتی 
ازســوی نهادهای مختلــف فرهنگی 
در این مورد اعالم شــده کــه عمدتاً 
بر مخالفت با این ســبک موســیقی 
اشــاره داشــته اند. این نوع واکنش ها 
در بخش دیگــری از جامعۀ فرهنگی 
کشور، یعنی اهالی موسیقی و فرهنگ 
هم به چشــم می خورد؛ بــرای مثال، 

حسین علی زاده با لحنی تحقیرآمیز از 
موسیقی زیرزمینی با عنوان موسیقی 
تقلیدی و پدیدة منفــی یاد می کند 
یا اینکه شــهرام ناظری در واکنش به 
برگزاری کنســرت موســیقی رپ به 
مناسبت سال بزرگداشــت موالنا در 
شهر لندن می گوید این ها شایستگی 

اجرای شعرهای موالنا را ندارند.
به نظر می رسد همین مخالفت و تعلل 
در برخورد مناسب با این پدیده است 
که امروز باعث شده در جامعه شاهد 
بروز جنبه ها و آثار منفی این ســبک 
از موسیقی باشــیم. مهم ترین پیامد 
منفــی ِ موســیقی رپ، ورود الفاظ 
رکیک و مستهجن درقالب محصول 
رســانه ای اســت که برای نخستین 
بار در جامعۀ ما اتفاق می افتد. شــاید 
معرفی و حمایــت یا صــدور اجازة 
فعالیت، حداقل بــرای بخش هایی از 
این نوع موسیقی بتواند به تعدیل این 

فضا کمک کند.

در نهایت، می تــوان گفت رپ در 
عالقۀ  و  موسیقی  سبک  جایگاه 
گروهی از نوجوانان ایرانی به آن، 
اجتماعی  جدید  »واقعیت«  یک 
تالش  كه  می رسد  به نظر  و  است 
كیفی  ســطح  باالبردن  بــرای 
محصوالت این ســبک موسیقی 
)اعم از سطح ترانه ها و آهنگ ها( 
با  متناســب  آن،  بومی كردن  و 
فضــای اجتماعــی و فرهنگی 
بهترین روش  كشــور، می تواند 
برای مقابله با این پدیدۀ فرهنگی 

باشد

است؛ مثاًل در حالی که رپ در جامعۀ 
آمریکایی، اغلب، موســیقی و در واقع 
ابزار طبقۀ پایین و محروم جامعه برای 
بیان اعتراضات بود، در جامعۀ ایرانی 
به ابزار ســرگرمی و تشــخص طلبی 

طبقۀ مرفه جامعه تبدیل شده است!
پنج. تقلیــد در قالــب تأثیرپذیری و 
پدیــدة جدیدی  فرهنگی  آمیختگی 
نیســت. همۀ عرصه هــا و حوزه های 
فرهنگی ما و البته تمام کشــورهای 
دیگــر تحت تأثیر این گونــه تبادالت 
و تقلیدها قــرار دارد؛ هرچند که در 
این ســالیان، ما بیشــتر تأثیرپذیر و 
تقلیدکننده بوده ایم. آنچه در این میان 
حائز اهمیت است درجه و نوع تقلید 

است. 
در ایــن مورد هــم، اســتفاده از رپ 
موســیقایی  به عنوان ســبک جدید 
یا اســتفاده از آن در جایــگاه تقلید 
کورکورانــه از عناصــر و المان هــای 
فرهنــگ هیپ هاپ، بــدون توجه به 
دو  فرهنگی اجتماعــی،  تفاوت هــای 
مدل متفاوت از به کارگیری رپ است. 
در جامعۀ ما، هم تولیدکنندگانی که 
آگاهانه دست به تولید محصوالتی در 
این حوزه می زنند، 
تحلیل گران  هــم 
اجتماعی  حــوزة 
و هنــری و هــم 
ران  سیاســت گذا

عرصۀ فرهنگی باید به تفاوت این دو 
مدل به کارگیری توجه داشته باشند.

شــش. به همان انــدازه کــه رپ در 
جایگاه بخشــی از فرهنگ هیپ هاپ 
هیچ تناســب و قرابتی بــا جامعۀ ما 
ندارد، به نظر می رســد رپ در جایگاه 
ســبک موســیقی ویژگی هایی دارد 
که مشــابه و هماهنگ با ویژگی های 
ســبک زندگی نوجوانــان و جوانان 
عصر حاضر اســت. مهم ترین شباهت 
این سبک موســیقی و سبک جدید 
زندگی دوران معاصر مسئلۀ »سرعت« 
است. نسل جوان امروز همانطورکه در 
تغذیه اش فست  فود را ترجیح می دهد، 
در انتخاب موســیقی هم به سراغ رپ 

می رود.
اگر نســل پیشــین حاضر بود هنگام 
صــرف  را  ســاعتی  غذاخــوردن، 
آبگوشــت خوری و کوبیدن گوشت و 
نخود کند، نسل جدید بیشتر ترجیح 
می دهد »ســر و ته« غذاخوردن را در 
چند دقیقه با فست فود »هم بیاورد«. 
امروزی  نوجوان  مثاًل  به همین ترتیب، 
معموالً حوصله ندارد که در تصنیفی 
از شجریان ســه چهار دقیقه موسیقی 
گوش دهد و منتظر شروع شدن کالم 
باشد؛ چراکه در همین زمان می تواند 
چند ترانــۀ رپ را گوش کنــد. این 
تغییر در ســبک زندگی که بخشی از 
آن پیامد گســترش تکنولوژی است، 
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سال بیستم | شماره 453 | ا سفندماه 1392موسیقی

هنر موسیقی مانند سینما هنری وارداتی نیست كه با بهره گیری 
از دانش غرب آن را ارتقا دهیم. درنظرنگرفتن هویت موسیقی 

به سان دورانداختن  با پیشینۀ بســیار طوالنی اش،  ایران 
گنجی گرانبها به بهانۀ بهروزشدن است.

جامعه ابداعاتی مانند اضافه كردن سیِم هنگام به تار 
و سیم چهارم به كمانچه را چون ازروی آگاهی و بر 

پذیرفته؛  بهراحتی  نیاز شكل گرفته است،  پایۀ 
اما متأسفانه نامداران موسیقی، بدون فلسفه 

و نیاز، به كارهایی دست می زنند كه به جای 
ترقی هنر موسیقی، ســال ها زمان نیاز 
اســت تا بتوانیم از سونامی ایجادشده 
آرامش  به  و  یافته  رهایی  آنان  توسط 

رسیده و به قبل بازگردیم.
افــرادی بــا بی دانشــی مطلق و 

بهره گیــری از چند جملۀ به ظاهر 
جذاب در مقابل فرهنگ و هویت 

ایرانی ایستاده اند و با استفاده 
از ناآگاهی بسیاری از مردم، 

خود  بــرای  طرفدارانی 
دســت وپا كرده اند و 
تیشــه زدن  درحال 

دیزی در مایکروفر، پیتزا در زودپز!
نوآوری های بی منطق و عدم ذائقه سازی صحیح، دلیِل افوِل موسیقی سنتی

این روزها بیش ترین عناوینی كه با آن برخورد می كنیم، عناوینی نظیر جهانی كردن موسیقی، نوآوری و ابداع، پیوند شرق و غرب، موسیقی 
تلفیقی و... است كه عموماً به صورت فردی و در یک شب، به فكر و عمل و ارائه می رسند. پیشرفت در هنر یكشبه و جهشی اتفاق نمی افتد، مازیار شاهی

آن هم در سرزمینی كه موسیقی آن بسیار رمزآلود و تا حدود زیادی ناشناخته است.

به ریشۀ این فرهنگ سترگ هســتند و این درحالیست 
كه این روزها نامداران بیش از هر چیز، عالقه مند به 
شركت در جلسات بیثمر، مصاحبه های پرهیاهو و 
و...  بی فلسفه  نوآوری  بی اثر،  اجراهای  بی محتوا، 

هستند.
در جریان ثبت جهانی »ردیف«، تمام افرادی 
كه عالقه مند به تظاهر و نشــان دادن عشق 
نداشته شــان به آن بودند، مصاحبه هایی 
كردند كه با نظرات همیشگی شان بسیار 
مغایر بود. به عنوان نمونــه از نامداری 
پیرزن  مانند  »ردیف  بودم:  شــنیده 
راهش  آرایش،  به زور  كه  زشتی ست 
می برند« و بالفاصله بعد از ثبت، در 
مصاحبهای گفت: »از اینكه ردیف 
رسیده  جهانی  ثبت  به  موسیقی 
باشد  است، بسیار خشــنودم. 
كه جوانــان زین پس با اعتقاد 
ردیف  آموختن  به  بیشــتری 
بپردازنــد و بیش ازپیــش 
را  عظیم  گنــج  این  قدر 

بدانند«!!!
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امروزه بســیاری از افراد بدون 
اینكه به فكر رشد هنر موسیقی 
باشند، به فكر مطرحكردن خود 
و افزودن حضورشان در جامعه 
نوآوری ها،  بیشــتر  هستند. 
پیوندها،  تلفیق هــا،  ابداع ها، 
همین  در  ریشه  جهانی كردنها، 
اســتمرار  یا  حضــور  عطش 
دارد. غافــل از اینكه از حضور 
بزرگوارانی همچون  فیزیكــی 
و...  بنان  درویش خــان،  صبا، 
ولی  می گذرد؛  كه  سال هاست 
نام و حضورشان در روح و جان 
و ضمیــر آگاه زمان، جاودان و 
پررنگ مانده اســت. مگر بنان 
بــرای اثبات بزرگــی خویش 
غیــر از خوانــدن، آن هم در 
كمال عشــق، نجابت، صداقت 
و تخصص چه كرده اســت كه 
نامش این گونه در تاروپود زمان 

گره خورده است؟
در  هرگاه  اســت  شایسته  آیا 
رشــتۀ تخصصی مــان ناتوان 
شــدیم و حرفی بــرای گفتن 
به  عشق  به خاطر  نداشــتیم، 
رسانه ها، دست  در  دائم  حضور 
به ابداعات عجیب و بی خاصیت 
همراه با هیاهو و تبلیغات فراوان 
بزنیم؟! آیا ابداع و تلفیق بدون 
تخصص و نیاز دردی از جامعۀ ما 
از هرجا  اینكه  آیا  دوا می كند؟ 
تكه ای سرهم كنیم و با استفاده 
از اعتبار خــود از عاطفۀ زمانه 
بهره بگیریم و بگوییم: »من آنم 
پهلوان«، مشكل  بود  كه رستم 

موسیقی را حل می كند؟
مگر می شود برای ارتقای ذائقۀ 
مایكروویو  در  را  دیزی  جسم، 
زودپز؟!  در  را  پیتــزا  و  بپزیم 
یا برای رســیدن بــه طعمی 
جهانــی، قورمهســبزی را با 
و  كنیم  تركیب  بیفاستروگانف 
جهانی  طعم  چه  به،  به  بگوییم 
و بكری! اگر در مهمانی برایمان 
خورشــت پیتزا و ساندویچی 
از میرزاقاســمی بیاورنــد، یا 
می خندیــم یا فكــر میكنیم 
تمسخر شــده ایم. چرا؟ چون 
با غذاها و هویتشــان آشنایی 

داریم.

مهم ترین  از  یكی  شک،  بدون 
دالیلی كه باعث شــده امروزه 
موســیقی ملی و اصیل ایرانی 
انزوا  و  سكوت  در  بیش از پیش 
فــرو رود، عدم ذائقه ســازی 
مناسب از ســوی كسانی است 
آن ها  دوش  بر  موضوع  این  كه 

محول شده است. 
فرهنگی  دستگاه های  ازطرفی، 
كمتریــن حمایــت را از این 
از طرف  و  داده  انجام  موسیقی 
دیگر اســاتید فن، خود را به 
كارهای غیرضــروری همچون 
و  ضــرورت  بدون  ابداعــات 
این  و  كرده اند  مشغول  توجیه 
معرفی  كه  نیست  معلوم  وسط 
موســیقی ایرانی به نسل های 
ســوم و چهارم بــر دوش چه 
این گونه می شود  است.  كسانی 
كه عمدۀ جوانان ما موســیقی 
ملی خــود را به عنــوان یک 
افسرده«  و  »غمناک  موسیقی 
می شناسند و ترجیح می دهند 
برای پركردن خأل موســیقایی 
ســبک های  به ســمت  خود 
موسیقی  غربی مانند پاپ و رپ 

و... بروند.
در روزگاری كــه هنــر نابغۀ 
بیمانند، مرحوم حسن كسایی، 

برای عموم این نسل ناشناخته 
است، برای بزرگان، كاركردن با 
استخوان  و  اره  چوب،  پوست، 
به  كمک كردن  یا  است  مهمتر 
شناســاندن هنر تكرارنشدنی 
این اســتاد بزرگ؟! آن هم در 
بر  نشســته  غبار  كه  دورانی 
هویت ایرانی، از دست بی وفایی 
در حــال  روزبهــروز  روزگار، 
افزایش است. حتماً باید كسایی 
با نی، رقص شمارۀ پنج برامس 
الكترونیک  نی  یا  می نواخت  را 
توجه  مــورد  تا  می كرد  ابداع 

جامعۀ غافل قرار گیرد؟!
وقتی استادی می تواند باتوجه به 
شهرت و محبوبیتش نزد عموم، 
هر ایده و ســخنی را در تمام 
جامعۀ ایرانی، چه داخل مرزها و 
چه خارج از آنها به گوش مردم 
برســاند، حیف نیست به جای 
پرداختن بــه زوایای نامحدود 
تاریخ  بزرگ مردان  توانایی های 
مانند حسن كسایی،  موسیقی، 
تكه  عــدد  چند  معرفــی  به 
چوب شبیه ســاز و از آن بدتر، 
جریان های تبلیغاتی پرهیاهو و 

كاماًل بیاثر بپردازد؟
تخصــص  كــه  روزگاری  در 
كمترین حرف را می زند و هیاهو 

بیشترین برد را دارد، هنرمندی 
منحصربه فرد، پس از ســال ها 
می گردد؛  باز  وطن  به  مهاجرت 
ابداع  در  این قدر غــرق  ما  اما 
و تلفیق بودیم كــه كمتر فكر 
كرده ایم جریانسازترین هنرمند 
موسیقی معاصر آمده است تا به 
حركت كشتی شكستۀ موسیقی 
ما كمک كند؛ كما اینكه این كار 

كاماًل در تخصص اوست.
روزها  ایــن  لطفی  محمدرضا 
بیشــترین وقت خود را صرف 
می كند  نوازندگانی  آمــوزش 
كه هنــوز به درســتی معلوم 
نیســت چقــدر در كار خود 
امر  بی شک،  هســتند.  جدی 
هنر  امور  مهمترین  از  آموزش 
اما  می آید؛  به حساب  موسیقی 
آیا بهتر نیست بستر به گونه ای 
فراهم شود تا بنیانگذار مكتب 
پیشروترین  از  یكی  و  چاووش 
هنرمندان تاریخ موسیقی ایران 
)در كنار بزرگانی چون علینقی 
و خان وزیــری و...(، به تربیت 
بپردازد؟  هنرجو  كمتری  تعداد 
آیا بهتر نیســت وقت خود را 
امــور فراگیرتری كنند  صرف 
تا نفع بیشــتری به كل جامعۀ 

هنری برسد؟
آیــا فكــر می كنیــد امثال 
محمدرضا لطفی تكرارشــدنی 
هســتند؟ فرض بگیریم كسی 
در حــد نبوغ ایشــان تمرین 
كرد و همینقدر پیگیر و محكم 
بود، آنگاه بزرگانی  و اســتوار 
دوامی،  عبداهلل خــان  همچون 
علیاكبرخان شــهنازی، سعید 
هرمزی، نورعلیخان برومند و... 
را برای آموزش وی و دوستانی 
و...  ه.الف سایه و كسایی  چون 
كجا  از  همراهــی اش  برای  را 

بیاوریم؟
كاماًل  ما  موســیقی  شــرایط 
كه  بحرانی  اســت؛  بحرانــی 
بیشترین سهم ایجادش مربوط 

به خوِد جامعۀ موسیقی است.
نه اســتادان قدر موقعیتشان 
نامــداران  نه  می داننــد،  را 
قدر نامشــان را و نــه ما قدر 

دردانه های ناب را...  

وقتی استادی می تواند باتوجه به شــهرت و محبوبیتش نزد عموم، هر 
ایده و ســخنی را در تمام جامعۀ ایرانی، چه داخــل مرزها و چه خارج 
از آنها به گوش مردم برســاند، حیف نیســت به جــای پرداختن به 
زوایــای نامحدود توانایی هــای بزرگ مردان تاریخ موســیقی، مانند 
حســن كســایی، به معرفی چند عدد تكــه چوب شبیه ســاز و از 
آن بدتــر، جریان هــای تبلیغاتی پرهیاهــو و كامالً بیاثــر بپردازد؟

ازطرفی، دســتگاه های فرهنگی كمترین حمایت را از موسیقی 
ایرانــی انجــام داده و از طرف دیگر اســاتید فن، خــود را به 
كارهای غیرضروری همچون ابداعات بــدون ضرورت و توجیه 
مشغول كرده اند و این وسط معلوم نیســت كه معرفی موسیقی 
ایرانی به نســل های ســوم و چهارم بر دوش چه كسانی است
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