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گفته شده که خوب شــدن فیلم اول یک اکرگردان 
دلیل فیلم ساز شدنش نیست. این احتامل که فیلم 
اول برحســب تصادف خوب شده باشــد وجود دارد. یعنی بد 
شــدن فیلم اول منطقی ارزیابی می شــود. اگر فیلم ســازی از 
فیلم دومش به بعد آثار اقبل قبولی ارائه داد، تردید نکنید که 
دارد جــای پایــش را محکــم می کند. خواهد امند و چه بســا 

امنداگر شود.
البته اگر اکرگردانی در نخســتین اثرش خوب ظاهر شود و در 
 ،  همه چیز

ً
تــداوم هم پله پله رو به باال ادامه دهد که اساســا

سرجای خودش قرار دارد.
خســته نباشید، فیلم اول »محسن قرایی«، خسته کننده بود. 
دومین اکرش ســخت بود؛ ملتهب با میزانســن های شــلوغ. 
بر دور�بین تســلط داشــت، اام خام دســتانه و هنــوز در یک 
ایستاگه، اقبل شناسایی بود. اام روند رو به رشدش منطقی بود.
حــاال قرایــی در فیلــم ســومش، بی همه چیز )چــه انتخاب 
نامناســبی( یــک ســروگردن جلوتــر آمــده اســت. قصه گو، 
 ، روایت ســنجیده، تیم بازیگــری خوب با بازی هــای خوب تر
تثبیت شــده در ژانر و باالخره، پشتوانه ادبی گردن کلفت برای 
اکرگردان  که ایــن  فیلم نامــه اش از جمله قوت هایی اســت 
کید دارم  کــرد. تأ )پیش تر ســناریونویس( را امنــداگر خواهد 
که »خواهــد...« چون حفره های گل و گشــاد فیلم نامه اش و 
جدی تر از این، ضعف های بدیهی اجرایی اش اکماًل آشــار و 

اقبل ردیابی است.
نامیشــنامه مالاقت بانــوی ســالخورده نوشــته »فردریش 
دورنامت«، یک اثر چفت و بست دار رادیال است. در نسبت 
با جامعه وقت ســویبیس و نیز اروپا ناگهی عمیق و انتقادی 
دارد. زن اول نامیشنامه، سال ها برده جنسی بوده و از طریق 
تن فروشی، ســرامیه ای به هم می زند تا در پیری به زاداگهش 

برگردد و از مرد اعمل سیاه روزی اش انتقام بگیرد.
این نامیشنامه در ایراِن قبل و بعد از انقالب چند اجرا داشته 
اســت؛ از جمله توســط مرحوم سمندریان، پارســا پیروزفر و 

نقد فیلم

نمیخواهم

زندهبمانم!

شبکه های اجتامعی ام را
با اسکن بارکد باال دنبال کنید!

جشنواره های فیلم و پدیدۀ »مدیریت توجه«

اقتصاِد فستیوالی

ناکتی پیرامون بی همه چیز
که یکی از ضد مردمی ترین فیلم های

سال های اخیر سینامی ایران است

مردمیکه
از ایشان متنفرم
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شامره دوم

نشریۀ روزانۀ
سی ونهمین جشنوارۀ فیلم فجر
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ویژه نامۀ مجلۀ »نقدسینام «

از مشــکل ســاختاری فرمی آســیب جدی دیده اســت. یعنی 
، اضافه زیــاد دارد و آســیب جدی تر در فرم اســت.  ســاختار
کوالژی بسته شــده است؛ با میزانســن های »مش حسن«ی 
)فیلــم اگو( کلیــد می زند. میانــه اش »گوســتاو اگواراس«ی 
می شــود. و اختتامیه اش به ســمت فیلمفارسی از نوع »ایرج 
اقدری« مــی رود: می خواهــم زنــده بامنــم. ولــی در اینجا 
نمی خواهم زنده بامنم. همچنان که در میانه فصل مواجهه 
(، همســر امیر بــا لی لی، زِن  »نســرین« )مهتــاب نصیرپور
« آمده،  انتقام جو، تکراری است و از سرو زیر آب »باشه آهنگر

ر می افتد.
ُ
آنجایی که نصیرپور به التامس خانواده شهید ل

برویم سراغ پرداخت شخصیت ها. اصاًل چرا ام باید باور کنیم 
که شخصیت اصلی نمی خواهد زنده بامند؟

امیر تا قبل از دســتگیری در حال فرار اســت و میل به نجات 
دارد. فصــل بعــد به یک باره دچــار تحول روحی می شــود و 
به »خودنابــودی« روی مــی آورد. چرا؟ در حالی کــه در متن 
اقتباســی، این روند منطقی و در پروســه فشــارهای مختلف 
صــورت می گیــرد. اگر امیر دســتگیر نمی شــد، چه بســا فرار 
 » می کــرد. برای همیــن برایامن »مــرگ خودخواســته امیر

باورپذیر نیست.
فقدان شخصیت شدن در بقیه هم ظهور آشاری دارند. روی 
انگیزه های برادر امیر اکر نشده است. میان داری رو به دشمنِی 
( افقد روان اکوی اســت؛ همین طور  دهدار )هادی حجازی فر
 لرزاِن  لرزان 

ً
دکتر ده و بدتر از آن، ریبیس پاســاگه که اساســا

است. از همه تلف شده تر نسرین است. روی نقش مهم او در 
افجعٔه راندن زن از روستا و... تمرکزی وجود ندارد.

 
ً
وقتــی یک فیلم ســاز در پی رنگ، طراحی آدم هــا و خصوصا

میزانســن هایش دقــت و ســنجیدگی الزم را نداشــته باشــد، 
ناخواســته علیه اهــداف تبیینــی و تحلیل جامعه شــناختی 
خواهد بــود؛ اتفاقی که در بیشــتر فصل هــای حضور مردم، 
نه تنها دور�بین له آن ها نیست که به وضوح علیه آن هاست و 
موقعیت های تحقیر آمیزی می آفریند و بی همه چیز را به اثری 

ضدمردمی مبدل می کند.
ایــن قلم اصاًل قصد مقایســه فیلــم بی همه چیز با نوشــتٔه 
 از باب نشــان دادن تفاوت  های 

ً
دورنــامت را نــدارد و صــراف

یک اثر سروســاامن دار نامیشــی با یک فیلم بی اقعده به آن 
نامیشنامه اشاره شده است.

حرف آخر اینکه بی همه چیز در اکرنامه نویســندگی و اجرایی 
محســن قرایــی اگمی رو به جلــو ارزیابی می شــود، ولی هنوز 
خام دســتی های فرمــی و فقــدان تحلیل مردم شــناختی در 
رویکرد مضمونی اش، امنع از ارتقا به فیلمی چند ستاره است.

کرده است؟ بازیگری.  چه چیزی، بی همه چیز را دارای چیزی 
فیلم مدیون تیم خوب بازیگرانش اســت تا آنجا که منتقدان 
جدی را هم فریب می دهند تا به ساختامن لرزان اثر و تشتت 
فرمیک و ضعف های روایی اش و موســیقی واویالیش و... پی 

نبرند.   

محمدتقی فهیم
منتقد سینام

حتی نسخه عروســکی اش را خود حجازی فر اکر کرده و هربار 
با استقبال خوب تامشاگران صحنه ای روبه رو شده است.

اام محســن قرایــی با این نامیشــنامه شــوخی کرده اســت. 
کمدی-تراژیــک قدرتمند را به انتقامی ســطحی و  یک متن 

غیراقبل باور تقلیل داده است.
»لی لــی« )هدیــه تهرانی( در بلــوغ زیببایــی و جذابیت برای 
انتقــام باز می گــردد، چــه انتقامــی؟ او که از منظــر املی و 
 باید ممنون مرد 

ً
موقعیت اجتامعی در صدر قرار دارد و اقعدتا

خائن به زندگی اش باشــد که باعث و بانی رشد او شده است 
)میزانســن ها و شــامیل زن هم نمی گوید خراش روحی اش 
چقدر عمیق است(. زن نامیشنامه، رنج سال ها روسپی گری را 
پشت سر دارد، پس انگیزه اش قوی است. در بی همه چیز این 
انگیزه ضعیف و کم رنگ اســت و در حد شــایعه پراکنی مردم 
تقلیل یافته اســت. ازهمین رو فیلم سست است و روی هوا و 

به همین سبب در فصل رو به پایان جمع نمی شود.
مثاًل قرایی فراموش می کند که دارد منطقه ای را می ســازد که 
مردمش، بر اثــر بی آبی و زراعت ملــخ زده، بیار و بی معاش 
 » هستند. و این می شود که یک فصل از فرار شخصیت »امیر

)پرویز پرستویی( را در زیر باران رعد آسا برگزار می کند.
بی همه چیز به چند مستمسک دست می اندازد که نمی تواند 
آن هــا را بســازد و برای پیشــرفت روایت داســتانش از آن ها 
اســتفاده کند. معــدن در حد یک لوکیشــن -و کمتــر از آن، 
- باقی می امنــد. حمله ملخ ها فقط جنبه شــلوغ  کسســوار آ
کــردن اثر را بر عهده دارد. هیچ نقشــی در انــرژی موتور درام 
ندارد. فصل افتتاحیه که با »نوری« )با بازی تحســین برانگیز 
بــاران کوثــری( تلف شــده اســت. در اینجــا میزانســن ها و 

تقطیع های اکرگردان نتیجه مهمی را لو می دهد.
بی همه چیــز چند حفــره عمیق فیلم نامــه ای دارد و در اجرا 
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برای ام که دوران پرشور و سرشار از فیلم های بزرگ  آرش فهیم
دهه های قبل در #جشنواره فیلم فجر را دیده و تجربه کرده ایم، 
جشنواره بی سروته و بی رمق و همراه با کرونای امسال، جذابیتی ندارد.

از فیلم های معمولی بت نسازید. این  Morteza Ranjbaran
حجم از تعریف های ویژه که اگه سفارشی هستند فقط اعتامد مخاطبان 

را به سینام و نویسنداگن و منتقدان کم می کند و از بین می برد.

این عکس تون که خبری از راعیت  RahelehAminian
#پروتکل های بهداشتی نیست رو باور کنیم یا هشتگ های واکسن 

بخرید و چرا به داد مردم نمی رسید و دلواپسی هاتون رو؟!

واقعا چی می شه یه   میالد نجفی
جامعتی حاضر می شن یک سال از عمرشون 

رو برای ساخت این فیلم ها حروم کنن؟

بی همه چیز        جایی در حوالی
خیابان »وال استریت«

زن بدســابقه ثروتمندی که تامم زندگی مردم یک روســتا را به 
هــم می ریزد. داســتان قدیمی هم نشــینی قــدرت و ثروت در 

بی اعتبار کردن ارزش های اجتامعی یک قوم.
بی همه چیــز در برســاخت ناکجا آباد خود همه چیــز مردم را 
قربانی پولی می کند که در کیســه »لی لی«خانم از دربار آمده. 
پول تامم هســتی آن هاست و روســتا انتهای کوچه بی هویتی 
درســت امنند شــهرک های جدید حاشیه شــهرهای بزرگ که 
بدون مسجد و بدون فضای عمومی اعتقادی ساخته می شوند. 
روســتایی که مســجد و محل تجمع اعتقادی نــدارد و زنانش 
فیگور روشــنفکری دارند تا زمینه های باورهای ساده روستایی! 
)حتی »نوری« )باران کوثری( که بناست نامد »مشت حسن« 
و اگوش باشــد هم بــه موضــواعت پیرامونی بیشــتر از اینکه 
روســتایی و از سر ســادگی حاصل از هم زیســتی با احشامش 
باشــد از سر نوعی حسابگری ســاختارمند مدرن بیرون می آید 
که در آن همه چیز و همه واقیع پیرامونی بر اساس ارزش امدی 
تعریف و تبیین می گردند(. در این روستای قدیمی شبه مدرن که 
مسجدی وجود ندارد تا مردم در کنار هم تشریک مساعی کنند، 
در نظام هیچستانی ذهن نویسنده »خانه انصاف« جایگزین 
همین مسجد شده و باید اصواًل در جغرافیای سکوالر حاکم بر 
فضای داستان زنان روستایی هم دچار نوعی بی خدایی باشند و 
روستا بدون هیچ بزرگ تری در چنبره نوعی برساخت مدرن واره 
بوروکراتیک و توسط ساختاری مبتنی بر نظام واره خانه انصاف 
و با محوریت دهدار و »اســتوار دشتکی« اداره می شود و خانه 
انصاف یکی از ترکیب های مقوم این ساختار خود خوانده است.
در چنیــن فضــای بریــده از آســامنی بــه نظر می رســد هنوز 
باورمندترین انســان حاضر در روستا هامن لی لی خانم است 
که در بدو ورود می خواهد به زیارت قبور برود و در اولین حکم 
اجرایی اش ساخت یک بقعه در قبرستان است که گویا بناست 

به زودی تبدیل به مقبره میزبانش، امیرخان شود.
روستای هیچستانی خیال »محســن قرایی« هیچ شباهتی به 
اعلم ســنت ندارد و باورها و مناســبات جاری در آن به شــدت 
مدرن هســتند. در این روســتا مردم نفرت انگیزنــد و به معنی 
. گویی اکرگردان قصد دارد به تالفی  درست کلمه، بی همه چیز
رفتــار عمومی کــه مــردم داشــته اند از آن ها انتقــام بگیرد و 

بی رحامنه، بی همه چیز بودن شان را به رخ آن ها بکشد.
دســتور نامد ثروت داســتان برای کشــتن مردی کــه روزاگری 
بسیاری از اهالی روستا را از زیر آوار معدن بیرون کشیده درازای 
دریافت مبلغی پول گویا همه گذشته را از پیش چشامن مردم 
اگه همه را تبدیل بــه درنداگنی می کند که  پاک می کند و بــه نا
حاضرند برای رسیدن به غرض خود نامد قهرامنی روستای خود 
را قربانی کنند. جامعت قدر نشناس و سست عنصر که به ریالی 
تامم باورهای ســنتی خود را زیر پا می گذارند و همه حیثیتشان 
را به ثمن بخس حراج می کنند. این یعنی حمیت جمعی مردم 
پایامل شده و اعتبار اجتامعی نابود گردیده و تامم هر آنچه که 
باعث پیوند بین روابط میان آحاد این اجتامع کوچک می شد با 
وعده ای ازدست رفته و در یک کالم جامعت بی همه چیز - افقد 

همه سجایا و محاسن اخالقی- شده اند.
بدتر از همه قهرامن مذبذب داســتان هــم در تنگنای حادثه 
مرگ محتوم پیشــرو معامله ای کثیف انجام می دهد و ترجیح 
می دهد با فروش ناموس، جان خود را نجات دهد و دخترش را 

قربانی استمرار حیات خود نامید.
فیلم ســاز، بی رحامنه هیچ کس را ســالمت نمی گذارد و همه 
: »آســیه«، دختر  را به نحوی آلوده نشــان می دهد مگر دو نفر
امیرخان و پسرِ لنِگ نوشابه دوســت روبه روی مغازه. همه در 
روســتا آلوده اند؛ از برادر یک چشم امیر خان تا استوار دشتکی 
و جوالدوزِ دهدار روســتا. و مردمــی که همگی پای رضایت به 
دار کشیدن امیر خان را امضا می کنند تا معلمی که به راحتی، با 

نقد فیلم

مردمیکه
ازایشانمتنفرم!

نقد فیلم

سینمایبنبست

   ستاره بازی
ستاره بازی سینامی دایاسپورا )سینامی مهاجرت( را 
یک قدم به سمت جلو برده است. اگر از فیلم آن شب بگذریم 
که بیشــتر از ژانر وحشــت تبعیت می کرد تا پرداختن به مسئله 
مهاجران ایرانی، خط فرضی اولین فیلمی است که با بازیگران 
ســینامی ایران در خارج از کشــور و درباره مسئله مهاجران در 
آمریای شاملی ســاخته شده است. مشــکالت تر�بیت فرزند 
در کشــور مقصد، چالش های تطبیق با فرهنگ اغلب مقصد، 
مســایل اقتصــادی و در مجمــوع چالش هــای مهاجــرت از 
محورهایی است که در ستاره بازی دستامیه روایی می شود، اام 
افسوس که این روایت نه رمقی دارد و نه کم و بیش هدفی. اینکه 
فیلم ساز یک داستان و مورد واقعی را به پرده سینام آورده تالش 
مبارکی است، اام فیلم گویی جز تکرار سانس دختر جوانی که 
در حال مصرف مواد مخدر است، در بانک روایی و زیببا شناسی 
خود سرامیه دیگری ندارد. »صبا کیانی« که بر خالف انتظار -که 
باید انگلیسی را سیلیس و روان حرف بزند- در گفتار انگلیسی 
خود لهجه افرسی دارد، تحت تأثیر هیچ عنصر بیرونی نیست و 

آنجا نیز که کمی به نظر نشــانه های بهبود در او دیده می شــود 
انگیزه های او اکماًل نامعلوم است.

»هاتف علیمردانی« نه توانســته از او بازی مناسبی بگیرد و نه 
از شخصیت پدر )فرهاد اصالنی( و نه از شخصیت امدر )شبنم 
مقدمی(. رواناو با بازی »علی مصفا« نیز کنشی بی تأثیر دارد؛ 
هم در سطح بازی هم در سطح شخصیت پردازی. چالش های 
رواناو با ســوژه می توانست به غنای روایی فیلم کمک کند که 
بی اثر امنده اســت. شــخصیت »اکیال« و »کالرک«، همسایه 
آمریایی نیز دست نخورده باقی امنده اند تا مخاطب هیچ وقت 
نتوانــد به عمق رابطه اکیال و صبا و محمــود و کالرک پی ببرد. 
درمجمــوع مخاطب، خاصــه مخاطبی که زندگــی در خارج از 
کشــور را تجربه کرده بیــن اکرگــردان و واقعیت های اجتامعی 
و اگزیستنســیال انســان آمریایــی و ایرانی-امریایــی نوعی 
بیاگنگی حس می کند، گویی اکرگــردان آن قدر درگیر پرداخت 
ســانس های مصرف مواد مخدر بوده که از فهــم و بازنامیی 

جهان مهاجران اغفل امنده است.
بعد از روشــن و البته تا حدی بی همه چیز، این سومین فیلمی 
اســت که شــخصیت اصلی مقهور شــرایط شــده و خود را در 
یک بن بســت تلقی کرده و درنهایت خودکشی می کند. آیا باید 

سینامی امسال را سینامی بن بست نام گذاری کرد؟ باید دید!
به هرحال ســتاره بازی در گشــودن پنجره ای بــه واقعیت های 
زندگی مهاجران قدمی روبه جلوست، اام آیا فیلم توانسته است 
امان های زیبباشــناختی جدیدی برای ســینامی ایران فراهم 
 نه. ستاره بازی فیلم متوسطی است که امان های 

ً
آورد؟ قطعا

حرام شده کم ندارد.

   بی همه چیز
مردی کــه روزی معشــوقه اش را حامله کرده و مســئولیتش را 
قبول نکــرده، مردی کــه نمی تواند حتی یــک اگو را برای چند 
ســاعت اامنت داری کند، مردی که برای نجات خود دختر خود 
را می فروشــد و درنهایت خودکشی می کند، شخصیتی است که 
 توانسته در مقام عدالت در یک ده نشسته و اکرگردان از 

ً
ظاهرا

ام می خواهد نه تنها با او همذات پنــداری کرده، بلکه حذف او 
از صحنه روزاگر را به حســاب حامقت و رنگ عوض کردن توده 
بگذاریــم! بی همه چیز به زعم تالش هایی کــه هم در اقتباس 
از نامیشــنامه مالاقت بانوی سالخورده و مهندسی فیلم نامه 
داشته همچنان از فقدان منطق در بعضی از سطوح فیلم نامه 
رنج می برد. به عنوان مثال چرا »فرخ« -فرزند ناخواســته امیر و 
لی لی- هیچ اگه پرســش و مداخله جدی در مناســبات داستان 
و به طور کلی سرنوشــت خود نــدارد؟ چرا امیرخان پســر خود 
را دســت امیه نجات خــود نمی کند؟ چرا شــخصیت معلم ده 
بــه زودی مقهور شــرایط و منفعل می شــود؟ اگــر قصد لی لی 
تنها تحقیر امیرخان اســت چرا زودتر و با صدای بلند انصراف 
خــود از مجازات او را مطرح نمی کند؟ و… . البته مســئله اصلی 
بی همه چیــز فیلم نامــه و اقتبــاس ناقص از مــالاقت بانوی 
ســالخورده نیســت. مســئله اصلی چیزی اســت که به مردم 

مــردامن  می شــود.  منتســب 

سیدمحمد حسینی
فیلمنامه نویس و منتقد

یک بار کتک خوردن تسلیم تقدیر بالهت حاکم بر مناسبات 
قدرت می شود و با سکوتش به فضا کمک می کند و »نسرین« 
که متهم به شســتن گناه ابتدایی امیرخــان در تجاوز به لی لی 

است و حتی امیرخان که گناهار اصلی است.
جامعه عجیبی که هیچ دستاویزی ندارد و هیچ عنصر امورایی و 
باالدستی برای چنگ انداختن به آن در مواقع بحران نمی توان 
در آن پیدا کرد. بی همه چیز به این اعتبار ضد مردمی ترین فیلم 
 در وجه مثالی و 

ً
ســال های اخیر سینامی ایران اســت. و اتفااق

افنتزی خود هم نه ربطی به تاریبخ هیچستانی اش پیدا می کند 
و نــه با موضــوع باورهای بومی مــردامن ااقلیم متنــوع ایران 
نســبتی برقرار می نامید. فیلم برشی از همزیستی فاهه گونه 
شبه روشنفکری و ثروت در مقابله با جامعه است و مردم را در 
مسلخ بی اقعدگی حاصل از ذهن مغشوش سکوالر نویسنده از 

دم تیغ اتهام پول پرستی می گذراند.
گویی روســتای داســتان بی همه چیز جایی در حوالی خیابان 
»وال اســتریت« اســت و گویی مرام همه مــردم در آن هامن 
جمله ای اســت که »الیور اســتون« در قسمت اول مجموعه 
وال اســتریت به آن اشــاره می کند که »پــول هرگز نمی خوابد 
و همه قدرت جهــان در اختیار موجودی اســت که لحظه ای 
خواب نداشته باشد«. ازاین رو ســلطنت درباری مطرح شده در 
ابتدای داستان هم بر همین اصل استوار می شود و قصه را به 
دنبال چشامن آزمند مردم روســتا در انتقام از گذشته و از هم 

پاشیدن اضمحالل مناسبات زیستی جاری در آن می کشاند.

ستاره بازی        پرشین نئورئال
باز هم دغدغــه مهاجرت و انســان های جداافتــاده از وطن. 
 کشش یک درام بلند را ندارد و قصه 

ً
داســتان الغر فیلم اساسا

درســت از میانه لو رفته اســت؛ یعنی هامن جایی کــه رادیوی 
امشین پدر خبر از تصادف مجهول یک دوچرخه سوار می دهد 
و باقی امجرا فقط برای این دنبال می شــود که مخاطب نحوه 
غرق شــدن »صبا« در گرداب خود ساخته ذهنی اش را ببیند و 

برای موفقیتش در خودکشی لحظه شامری کند.
تأکید مکرر فیلم ســاز بر نحوه اســتفاده صبــا از مواد مخدر و 
کناش رابطه پنهانی اش با صاحب اکر پدر و زندگی از هم پاشیده 
که پســرخاله  راحله است و  امدرش، »راحله« با »شــاهین« )
 ، میزبان خانواده او در ابتدای مهاجرت به آمریا( و دست آخر
تامیالت اگزوتیک و از  اقعده  خارج شده صبا با »اکیال«، دوست 
آمریایی اش، همه موقعیت هایی هســتند که بناست داستان 
روی آن ها ســوار شود؛ با این شرط که اگر داستانی در اکر باشد 
و اگر زمینه انگیزشــی غیر از پایان یافتن زندگی رقت انگیز یک 

دختر جداافتاده از وطن در میانه امجرا یافت شود.
ستاره بازِی »هاتف علیمردانی« به هامن سندرمی مبتالست 
که سال هاست دامن سینامی ایران را رها نمی کند و اگر بنا باشد 
ســینامی ایران را با گونه ای متفاوت در جهان شناســایی کنند 
باید نام آن  را ژانر »نو رِئال  پارسی« یا »پرشین نئورئال« بنامند؛ 
گونه ای از سینام با مؤلفه انســان های جدا افتاده درب و دااغن 
و پریشــاِن بدون چشم انداز. گذشته تلخ و نا امید کننده و وجود 
 و در بیشتر آثار در هامن میانه داستان 

ً
یک راز مهیب که اغلبا

راز قصه لو رفته است. زندگی ترحم برانگیز -و به قول »حبیب 
احمــدزاده«، رامن نویس و فیلم نامه نویس- شــخصیت های 
حیوونکــی که بناســت حس ترحم و تأســف و اگهــی اواقت 
همــدردی مخاطبــان را برانگیزد؛ اکری که البتــه در انجام آن 
به شدت ضعیف هستند. زندگی های از هم پاشیده و یا در آستانه 
از فروپاشــی، فضاهای چرک و دیستوپبیایی/ پادآرامن شــهری 
از فضاهــای ســنتی مخروبه یا مــدرِن وحشــی و بی رحم. در 

یک کالم، انسانیت بربادرفته و فراموش شده.
در اغلــب ایــن آثار انســان ها به نظــر موجوداتی رها شــده و 
جدا افتــاده و بــدون مبــدأ و معاد هســتند که هیــچ آینده ای 
ندارند و بنا نیســت هرگز از راه کج طی شــده بازگردند و زندگی 
را با اناگره های منطقی و انســانی تجربه کنند. انســان بریده از 
آسامن و امورا. انسانی که به هیچ چیز بند نیست جز خاطرات 
ویران کننده گذشــته که معنوی ترین لحظات را همواره با پوک 
عمیق به ســیاگرش تجربه می کند؛ گویی تنهــا عنصر امورایی 
ایــن دنیا همین اختراع کوفتی سرخ پوســتان آمریایی اســت 
و محرم تریــن عنصــر نزدیک بــه او هم تلفن همراه اســت. 
که بناســت در خالل داستان  شخصیت های از هم گسسته ای 
به ســان یخ فروش داستان سعدی سرامیه زندگی شان آب شده 
و از دســت برود اغفــل از اینکه زندگِی یــخ  زده و بدون آرامن و 
 چیزی 

ً
بدون اغیت و بدون امید اصواًل زندگی نیســت و اساســا

بــرای از دســت دادن وجود نــدارد. برای همیــن، جذابیت در 
اغلــب این آثار گره می خورد به مدلی از تنانگی در رفتار و بازی 
زنان و نوعی واقحت در کالم شــخصیت ها و نوعی تابو شکنی 

در روابط انســانی و دست آخر هامن حس رقت انگیز ترحم بر 
شــخصیت های حیوونکی. به تامم موارد مطرح شده می توان 
تیپیال شــدن یک بازیگر در نقش »عنصر مفلوک« داستان 
را هم اضافه کرد. در ســتاره بازی »فرهاد اصالنی« )در نقش 
محمــود کیانــی( گویی هامنی اســت کــه قبــاًل او را در فیلم 
دختر ســاخته »رضا میرکریمی« دیده بودیم؛ پدری نخراشیده 
و بی منطــق که توان ارتباط برقرار کردن بــا دخترش را ندارد و 
 به جا آوردن نسل جدید برایش غیر ممکن و در برقراری 

ً
اساســا

ارتباط با هنجارهای آن دچار مشکل است. و نمی تواند زیست 
آن ها و سبک زندگی شان را درک کند.

ســتاره بازی یک نمونه تیپیال اکمل از پرشــین نئورال است 
که این روزها بناســت رگه امیــد به آینده را با روایت داســتانی 
بی سروته از سرنوشت بی اقعده دختری مهاجر برای مخاطبان 
به نابودی بکشاند. و شاید تنها دستاوردش با اغامض این باشد 

که مهاجرت چیز بدی است به خصوص مهاجرت به آمریا.

خط فرضی        داستان تباهی زنان سه نسل
در یک اقب مشحون از نفرت

خط فرضی از آن دســت آثار سینامیی اســت که اگر بخواهی 
در مــوردش صحبت کنــی قبل از هــر اکر باید برای داســتان 
بی ســر و ته و نداشته اش فکری کرده، آستین باال زده و به ناچار، 
از ال به الی اتفاق های تلخ یک موقعیت کش آمده بی داســتان، 
یک امجرای کالژ گونه بیافرینی تا شاید بعدازآن بتوان به نظاره 
کم و کیف واقیع و رنگ شــخصیت های تکراری آن بنشینی و یا 
اینکه بتوانــی در هزار توی این همه امجرای تلخ و بد فرجام به 

پدیده ای به نام »دلیل« دست پیدا کنی!
فیلم در اقلب سنت جاری سینامی شبه روشنفکری ضمن ادای 
دین به موقعیــت آثاری چون درباره الی و تابســتان داغ هیچ 
حرف تازه ای برای سینامی ایران به همراه ندارد و تنها در اقمتی 
مرد ســتیز به تامشــای سرنوشت قربانی شــدن زنان سه نسل 
می نشــیند. »صدف«، نوجوان دبیرستانی داســتان و نامینده 
نســلی طغیانگر و نوجوان که در محاصــره دو نیروی متجاوز 
مردانه از دو سمت قرار گرفته: جوانان هوس باز از یک سمت و 
. موجودی مظلوم که  پدران توتالیتر خشک مغز از سویی دیگر
در این چنبره الجرم از یکی شان باردار شده و از ترس دیگری، در 
زیر پل، در اثر خون ریزی حاصل از سقط جنین جان می دهد.

دیگــری قربانــی داســتان، »رها«، فرشــته کوچــک معصوم 
 اثر گذارترین نســل روایت قصه اســت که در 

ً
داســتان و اتفااق

میانه مشــغله های بی مــورد پدر و در چرخ دنــده دنیای مدرن 
وقت نشناس او گرفتار نرسیدن هاست و هرگز او را همراه خود 
اکمی بیش از انــدازه، زمینه  نمی بینــد. تا اینکه این نبــودن و نا
طغیان امدری را فراهم می کند که قصد دارد علی رغم میل پدر 

به دخترش فرصت حضور و لذت با دیگران بودن را بچشاند.
اام همیــن خوداکمگــی امدر در تصمیم گیــری، قرباناگهــی 
می شود برای از دست رفتن فرشته معصوم داستان خط فرضی.

از ایــن جــای داســتان قصه قــدری ملتهب شــده و بناســت 
جان بگیــرد و در فرمی درباره الیگونه، ســوار بر مرکب دروغ، 

تامشاچی خود را تا چند اگم به دنبال خودش بکشد.
اام قربانــی ســوم، امدر رها یعنی »سارا«ســت که به حکم زن 
بودن باید مقهور قیم قهری فرزند ازدســت رفته اش باشــد و در 
وســط کالنتری زیر مشــت و لگدهای او مظلوامنه سرفه کند و 
دســت آخر هم هیچ دافعی از خود نداشــته باشد که در داداگه 
ااقمه کند.به نظر فیلم ســاز ایــن فضای الجرم و مرد ســاالر و 
بی منطــق و تباه هامن اتمســفر ســمی خطرناکی اســت که 
سال هاست ســارا در آن زیســت می کند و برای آرامش روانش 
مطابق هامن ســنت جاری دنیای شبه روشنفکری به ساحت 

سیاگر پناه می برد.
گویــی پرنــده ای که راه گم کــرده و به ضرب خود را به شیشــه 
می کوبد و کشــته می شــود حایت کسی نیســت جز سارا که 
بناست این اتمسفر مســموم را تحمل کند و در نهایت خود را 
هامنند دخترش در فضایی اگز آلود به دست مرگی خود خواسته 
بســپارد. خط فرضی تلخ تر و بی اقعده تر از این تعریفی اســت 
که در چند سطر باال ارائه شــد و اصواًل نباید آن را در اقلب یک 
اتفاق ســینامیی یا یک پدیده نوظهور و کشف شده در سینامی 
ایران به حساب آورد. بلکه به حســب نوع و نحوه پرداختن به 
مســائل نه تنها تکراری و بی رمق و فقیر است بلکه حتی هیچ 
برجستگی نســبت به اســالف خود در همین موقعیت بیانی 
بروز نمی دهد. از این رو فرض ارائه شــده در داستان خط فرضی 
را بایــد امری مالل آور و پرتکرار در ســینامی ایران به حســاب 
آورد که بناســت مخاطب از دیدنش پشیامن شده و خستگی 
یک تفریبح دسته جمعی در حضور در سالن سینام را به جانش 

تثبیت نامید.   

مردامنــی  فیلم ســاز  جهــان 
هستند منافق و دو دوزه باز که افقد هرگونه آرامن سیاسی هستند. 
مذهب در زیست آن ها رهایی بخش نیست و تنها چیزی که به 
نظام تصمیم سازی آنان جهت می دهد منافع اقتصادی است. 
در بین آن ها جز یک کودک معلول هیچ انســان آزاده ای وجود 
ندارد. همه منفعت جو و پست اند و این گونه است که قرایی، به 
شــکل حیرت انگیزی به تحقیر جامعه می پردازد. دریبغ از یک 
نفر، یک وجدان بیدار، یک عصیانگر نسبت به وضع حاکم که 
در لحظه اعدام امیرخان لب به اعتراض بگشــاید. هرچند که 
شــخصیت امیرخان نیز از وجاهت اخالقــی خاصی برخوردار 
نیســت و این ضعف و تناقض فیلم نامه است: چرا باید گرایش 
اخالقی جامعه در برابر اعدام مــردی که اعتبار اخالقی زیادی 
 اام فیلم ســاز امیل اســت که ام با 

ً
نــدارد محک بخورد؟ ظاهرا

شخصیت امیرخان همذات  پنداری کرده، او را قربانی رنگ عوض 

کردن جامعه ای بدانیم کــه با پول پراکنی صاحبان قدرت رنگ 
عوض می کنند. و حاضرند امیران مورد اعتامد خود را نیز قربانی 
کننــد. در چنین رویکــردی، از منظر اکرگردان/نویســنده، ناگه 
جامعه به صاحبان قدرت اکماًل ابزاری است؛ لی لی پول پخش 
می کند تا انتقام گذشــته خود را بگیرد و مردم به قربانی  شــدن 
اعضای خود حاضر می شــوند تا بتوانند بهــره ای از یارانه ببرند. 
اغیب اصلــی تراکنش مردم و صاحبان قــدرت، اخالق و ارزش 
است و فیلم ساز، در هیچ کجای این دادوستد ناگه نکوهشگری 
کیاولیستی است که حکم می راند، چه بسا  ندارد. اینجا اخالق ام
خودکشی شخصیت امیر را مصلحت گرایی او هدایت می کند نه 
حقیقت گرایی اش. نمی توان بی همه چیز را سیاسی نخواند که 
در آن صورت قرایی فیلم نســاخته بلکه جامعه ایرانی معاصر 
را »بی همه چیز« خوانده است و این بیشتر به فحاشی نزدیک 
است تا فیلم سازی. اقتباس از اثری ژرف که در اکنتکس تاریخی 

خود واجد اکرکردهایی جامعه شــناختی معین بــوده، در اینجا 
همه ظرفیت های خود را از دســت داده و تنها یک پتانسیل آن 
حفظ شــده و آن »بی همه چیز«خواندن جامعه معاصر ایرانی 
اســت. در جبر قصه قرایی، هیچ راه فراری نیست، هیچ اختیاری 

نیست. این سینام، سینامی بن بست است.

   خط فرضی
نوشتن درباره این فیلم بی سر و ته، آلوده کردن صفحات است و 
البته باید برای هیئت انتخاب فجر و جشنواره تورنتو تأسف خورد 
که چنین تصاویر متحرکی را که پر از کلیشه های رایج فیلم های 
به ظاهر فمینیستی ایرانی است برای چند ساعت به پرده سینام 
دوختند. ایــن فیلم مصداق بحران ملی ام در ســطح فرهنگ 
است. بین جامعه ایرانی و چنین فیلم هایی نه یک خط فرضی 

بلکه یک خط اصلی باید ترسیم و تحکیم شود.   

میالد دخانچی
دکترای مطالعات فرهنگی
و پژوهشگر حوزه سینام

     ادامه از روبه رو

ادامه در روبه رو    
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امروز با تامشای سه فیلم #َیدو و #گیجاگه و #صحنه زنی قبل از آاغز #جشنواره فیلم فجر و  سعید الهی
قیاس آنها با یکدیگر به یقین رسیدم که منطق #جشنواره در انتخاب 16 اثر نهایی برای نامیش عمومی، تنها به 

دلیل نامزدی در یکی از رشته ها، امری ناعدالنه بوده و باید به نحوی از برخی فیلمسازان دلجویی گند.

برای ام خبرناگران اجتامعی، زندگی حاشیه نشینان و آسیب های اجتامعی حاشیه،  مریم طالشی
غریب نیست؛ روایت هایی که بارها شنیده ایم و چهره هایی که اگهی هرگز فراموشامن نمی شود. فیلم 
#ابلق نرگس آبیار روایتی زنانه از حاشیه بود و صداهایی که شنیده نمی شود.

 جذاب در جشنواره ی 
ً
سوژه ای که می توانست یک مستنِد نسبتا محمدصالح سلطانی

ُکنِد #هاتف علیمردانی، تبدیل به فیلمی اکماًل  حقیقت باشد، با پرداخت بد و فیلمنامه ی 
کسل کننده در جشنواره ی فجر شده. حیف پوِل تهیه کننده، حیف وقِت بیننده!

به جای آنکه 
درباره چرک و 
چندش جنوب 
شهر فیلم 
بسازید،

درباره گند 
و کثافت 
نوکیسه های 
اطرافتان فیلم 
بسازید

بی همه چیز        موضوع: روستا - موضع: شهر
یکــی از انتقاداتــی که در این ســال ها به فیلم های 
سینامی ایران شده و حتی به صورت یک گزاره مشهور در میان 
سینامروها درآمده، این است که موضواعت و فضاهای فیلم ها 
»آپارتامنی« اســت و تنوع جغرافیــا و ژانر و این قبیل چیزها در 
ســینام به چشــم نمی آید. اگر صفت »آپارتامنی« را بخواهیم 
توضیح دهیم، می توانیم بگویبیم این ســینام، ســینامی طبقه 
مرفه شهری است. در این مسئله، دعوا بر سر »موضوع« است 
 بدنه فیلم ســازان و تهیه کننداگن سینام هم به همین 

ً
و اتفااق

نتیجه رسیده اند و در ســال های اخیر سعی کرده اند فضاهایی 
غیــر از آپارتامن های تهران را امتحان کنند. به خاطر دارم یک 
، ســه، چهار فیلم داشتیم که در شامل  ســال در جشنواره فجر

کشور فیلم برداری شده بود.
دهه شصت، دوران پهلوی، جنگ تحمیلی، روستا، جنوب شهر، 
امجراهای جاسوسی و پلیسی معاصر و موضواعت و فضاهایی 
ازاین دست، در سال های اخیر موردتوجه فیلم سازان قرار گرفته 
 مسئله »موضوع« اجاماًل دارد رفع می شود و جدال 

ً
است. ظاهرا

بر ســر »موضع« در حال آاغز شــدن اســت. کم کم موضواعت 
رنگ بندی پیدا می کنند اام موضع فیلم ساز هامن موضع طبقه 
مرفه تهرانی است. فیلم ساز در هامن آپارتامن خودش نشسته 
و موضــواعت متنوع را همچون برابرایســتا می بیند و به آن فرم 
می دهــد. لذا فیلمی را می بینیم که لوکیشــنش روســتای دوره 
پهلوی است اام شخصیت ها مثل تهرانی های دهه نود دیالوگ 
می گویند! نمونه بارز این پدیده را می توان در فیلم بی همه چیز 
جست وجو کرد. روابط و پرسوناژها آن قدر تهرانی و مدرن هستند 
که مثاًل دختر روستایی اش وقتی از پدر و امدر ناراحت می شود، 
باروبندیلش را می بندد و خیلی شــیک ســوار قطار می شــود و 

به تنهایی از روستا مهاجرت می کند!
شــاید بــرای اولین بار در ســینام و ادبیــات ایران با روســتایی 
مواجهیم کــه »خدا« ندارد و مردم »دیــن« ندارند! ام تاکنون 
تصور می کردیم این گفته نیچه که »خدا مرده است« توصیفی 
از اعلم غرب مدرن است. حاال با این فیلم فهمیدیم که »مرگ 

خدا« تا روستاهای امقبل مدرن ایران هم نفوذ کرده است!
ممکن اســت فیلم ساز در پاسخ بگوید »از ابتدا هم قرار نبوده 
فضــای فیلم رئال باشــد و بنا بوده فیلم، بر بســتر یک فضای 
خیالــی و تمثیلی نامدپــردازی کند«. بگذریــم از اینکه چقدر 
فیلــم در پردازش موقعیت ها و پرســوناژهای نامدین، الکن و 
تکه پاره اســت. حتی اگر این فرض را هــم بپذیریم، باید گفت 
یک قصه تمثیلی از ابتــدا کدهایی می گذارد که غیررئال بودن 
فضا را پیش فــرض بگیرد و منطق جهان خیالی اش را بنا کند؛ 
اام در بی همه چیز همه چیز رئال شــروع می شــود و کم کم به 
طرز ناباورانه ای غلظت نامدبازی ها زیاد می شــود. نامدهایی 
کــه بی توجه به بافت و زمینه جغرافیایی و فرهنگی و تاریخی و 
منقطع از زمینه چینی ابتدای فیلم سر�رمی آورند و در سانس 
« به اوج می رسند.   گل درشت اجتامع مردم هناگم »صالت ظهر
این چه صالت ظهری اســت که مردمش نه مســجد دارند، نه 

روحانی و نه حتی نامز می خوانند!
هر چه فیلم جلوتــر می رود، رفتار مردم دیوانه وارتر می شــود 
و حتی مســخره و موجب خنده. دلیل این سقوط آن است که 
عناصر خاصی از روســتا پیش کشیده و عناصر دیگری پس زده 
 منطبق 

ً
شــده اســت و این چینش و فرم دادن به عناصر دقیقا

با هامن ناگه یا »موضع« شهری های مدرن انجام شده است؛ 
طرحی از پیش تعیین شــده که پرســوناژها بدون آنکه منطق 
عملشــان موجه شــود، مجبورند در این طرح عمل کنند و لذا 

رفتارشان جنون آمیز یا تصادفی جلوه می کند.
البته نفس سرک کشیدن به فضاهای رؤیایی در سینامی ایران 

نقد فیلم

مرگخدا
نقد فیلم

خوانشهایدمدستی

گذشــته با اکران فیلم »محســن قرایی« نوعی  روز 
شعف در میان اهالی رسانه پدید آمد. سینامی ایران 
شاید پس از تردید »واروژ کریم مسیحی«، بار دیگر در اقتباس 
به دنیای تئاتــر رو آورده بود. نام »فردریش دورنامت« البته با 
واژه عجیب »برداشــت« باز هم می توانســت شادی آور باشد. 
اینکــه محــل اقتباس می تواند جایی فراســوی ذهن آشــفته 
هنرمند امــروز ایران باشــد. مــالاقت بانوی 
ســالخورده متــن خارق العــاده ای اســت که 
سینامیی شــدن هایش چندان برای خارجی ها 
خوش یمــن نبوده اســت. هامنند اقتباســی با 
که  کویبین«  بازی »اینگرید برگمن« و »آنتونی 
کسی از آن به نیکی یاد نمی کند. متن دورنامت 
سخت و آزاردهنده است و تخطی از خطوطش 

می تواند اثر را نابود کند.
با ایــن حــال دور�بیــن بازیگــوش و اقب های 
ضدســینامی شــهری ســال های اخیر بــا رنگ 
و لعــاب پرطــراوت، در کنار تعلیــق داســتانی -حداقل برای 
ناآشــنایان بــا متــن دورنــامت  - می تواند نقطه قــوت فیلم 
قرایی باشــد. فیلم را می توان خوش ســاخت نامیــد و از بازی 
بازیگرانش به خو�ی یاد کرد؛ اام این تا زامنی اســت که شــام 
متــن دورنامت را نخوانده باشــید تــا دریابیــد قرایی خوانش 

اشتباهی از دورنامت ارائه می دهد.
در متــن دورنامت شــهر بــه نابودی کشــیده شــده »گولن«،  
محصــول برآمده از جهان صنعتی اســت. شــهر گولن محل 
اکرخانه های تعطیل شده ای است که املانش »کلر زاخاریان« 
، پس از خریداری اکرخانه ها  است. کلر برای انتقام از مردم شهر
آن ها را تعطیل می کند تا مردمی برآمده از جهان صنعتی فقیر 
شوند. در بی همه چیز اام ام با یک جهان روستایی روبه رویبیم. 
وابستگی روســتا به معدن اندک است. به جز برادر شخصیت 
کســی محتــاج معــدن نیســت. همه درگیــر زمین   ،» »امیر
ملخ زده اند. با اینکه معدن را »لی لی« خریداری و تعطیل کرده؛ 
اام ملخ محصول طبیعت اســت. به عبارتی قهر طبیعت اعمل 
فقر حاکم بر روستاســت. قرایی بدون در نظر گرفتن ناگه سیاه 
دورنامت به جهان صنعتی، روستا را برای روایت انتخاب می کند 
که محصول خوانش اشــتباه اســت. همین خوانش اشتباه در 
انتخاب نام شخصیت زن اصلی نمود پیدا می کند. کلر یا کالرا، 
پیش از رفتن از شهر خود واجد نام خانوادگی زاخاریان نیست. 
زاخاریان نام خانوادگی همسر درگذشته اوست و از قضا ثروت 
هنگفت کلر نیز از این ســرامیه دار نفتی ارمنی به دست آمده 
اســت. با هامن پول کلر اکرخانه ها را تعطیل کرده اســت و با 
هامن پول، کمدی سیاه گولن را رقم می زند. با این حال قرایی 
در یک انتخاب دم دستی نام خانوادگی ناظریان - که هم آهنگ 
زاخاریان را داراســت و هم وجه ارمنی آن - شــخصیت پردازی 
لی لی را مخدوش می کند. حاال او نســبتی با شــوهر مرحومش 

ندارد. نسبتی با پول قربانی کننده نیز ندارد.
کلر زاخاریان یکی از خبیث ترین شــخصیت های درام نویسی 
مدرن اســت. زنی اســت پــر کینه و آلــوده بــه بی اخالقی که 
دورنامت هرگونه احســاس انســانی را از او زدوده اســت. این 
سبعیت درونی کلر محصول رفتار صرف »آلفرد ایل« نیست. 
کلر با اتهاامت مردم گولن، رهســپار افحشــه خانه می شود و 

طبق روایت خودش میان مردها دست به دســت می شــود. او 
حاال با گنجینه کینه به گولن پانهاده است. در مقابل اام لی لی 
چنین نیســت. لی لی زنی اســت توبه کرده که حداقل از پســر 
نامشــروعش مراقبت می کند. او فرشته اســت با همه روحیه 
انتقام جویبیــش. اام می بخشــد. کلــر زاخاریان نمی بخشــد. 
مردم گولن برای آلفرد گریه نمی کنند؛ او را لینچ - اعدام توسط 
جمعیــت- می کنند. آلفرد ایل مرد پاک نهادی نیســت، او هم 
هامنند دیگر اعضای شهر ضمیر ناپاکی برآمده از گذشته دارد 
و برای انتقام انتخاب شــده است. او مثالی از واقعیت جامعه 
شهر گولن اســت که با برگزیده شدن از آنان منفک می شود. 
در عوض »امیر عطار« در بی همه چیز فرشــته مذکر اســت. 
او ناجی مردم اســت و عدالــت دارد. بیان ایــن صفات برای 
دورنــامت جز ناگه تلخ او چیزی را رقــم نمی زند. برای همین 

نیست،  تراژدی  دورنامت  متن 

انتخاب لجوجانه-افنتزی زن برای سفر آاغز می شود. هنوز این 
افنتــزی را فرامــوش نکردیم که بــا افنتزی یک جشــن روبه رو 
می شــویم، جشنی که از شدت تصنعی بودن شــبیه به رؤیا هم 
 تنها 

ً
نیســت. با مرگ افنتزی دختربچه - دختر بچه ای که ظاهرا

انتخاب فیلم ســازان ایرانی برای جراحی احساسات مخاطب و 
تحمل پذیر کردن فیلم ها شــده اســت - یــک لحظه این امید 
ایجاد می شود که شاید در بقیه فیلم کشمکشی نشان داده شود 
برای حل و فصل این امجرا. حداقل اگر این کشمکش درست و 
به اندازه و اکر شــده رخ داده بود، می شــد تا حــدی افنتزی تبانی 
دسته جمعی یک افمیل را برای پنهان اکری در امری که هر کسی 
می فهمد اقبل پنهان کردن نیســت، تا حدی نادیده گرفت. اام 
تامم آنچه رخ می دهد این است که از یک افنتزی سرد و بی مزه 

به افنتزی سردتر و بی مزه تری منتقل می شویم... .
حس مخاطب پس از پایان بی فرجام و نامشــخصی که از هیچ 

منطق انسانی تبعیت نمی کند، این است که گویی فیلم ساز قصد 
داشته آنونسی برای معرفی آثار »اصغر فرهادی« اجرا کند و در 
اثر یک اشــتباه بی مزه، افیل وارد بخش مسابقه جشنواره شده 
اســت )این به مراتب از واقیع و شخصیت های فیلم باورپذیرتر 
اســت(. ولی حتی آنونس درســتی هم خلق نشــده اســت. نه 
به خاطر اینکه خط داستان، هیچ منطقی ندارد و فقط ارجااعت 
بی سر و ته و بی مزه ای به آثار فرهادی است، بلکه به جهت اینکه 
حتی نمی شــود یک شخصیت درســت هم در اثر دید و به آن 

نزدیک شد و رفتارش را فهمید.
و ســرانجام و در کرختی تــامم با بزرگتریــن توهین ممکن به 
مخاطب اکر تامم می شود تا سلسله تصاویر بی سر و ته تکمیل 
شود: نه مسئولیت اشتباهت را بپذیر و نه مسئولیت زنده بودنت 
با دیگــران را؛ هایپراگوایســمی کــه نمونه آن در آثــار »امنی 

حقیقی« موج می زند.   

نقد فیلم

یکاشتباهبیمزه

خط فرضی، انتخابی بی بدیل برای هر کسی است که 
قصد تجربه ضدسینام را داشته باشد: یک ضد روایت، 
ضد ســناریو، ضد فرم، ضد محتوا، ضــد اخالق، ضد هنر و ضد 
مخاطب اســت. فیلم با یــک اختالف افنتزی زن و شــوهری و 

سیدمهدی ناظمی
دکترای فلسفه محض
و پژوهشگر حوزه فلسفه سینام

احسان زیوراعلم
منتقد سینام

بیــن  اســت.  تراژدی -کمــدی 
ایــن دو تفاوت زیادی باید اقئل شــد. متــن دورنامت با وجه 
افنتزی گونه ای آغشته اســت. تراژدی -کمدی بودن آن ناشی از 
وضعیت ابزورد متن اســت. تخیل دورن نامیشــنامه در شیوه 
شــخصیت پردازی بازنمود پیدا می کند. شخصیت هایی چون 

کشیش و شــهردار و شــیوه برخورد دواگنه شان 
بــا ایل و کلر گواه بر این مســئله اســت. قرایی 
تخیــل را از فیلمش گرفته اســت و می خواهد 
آن را بــه رئالیســم صرف تبدیل کنــد. حتی اکر 
را بدتــر می کند. ناتورالیســم موجــود در فیلم 
آزاردهنده می شــود. یعنــی تئاتردان ها از خود 
می پرسند دورنامت و ناتورالیسم!!؟ به هر روی 
با روی اکر آمدن مدرنیســم، ناتورالیســم و در 
ادامه رئالیسم دیگر جایی در میان هنرمندان 

نداشــتند. هنر مدرن و پیرو آن ابــزورد برایش جهان واقعیت 
ملموس نبود. انتزاع و تجرید بخشی از فرایند هنری به حساب 
می آمد. برای همین دیگر خبری از قهرامنان تراژدی نیســت. 
برای همین آلفرد ایل، »ادیپ شهریار« نمی شود تا چشامنش 
را از تراژدی هم خوابگی با امدر از حدقه درآورد. او ترسو است 
و لینچ می شــود. کســی مردنش را نمی میرد؛ 
چون او با خواری می میرد و قرار اســت دیگر 
اهالی شــهر نیز با همین خــواری از بین رود. 
کمدی- تراژدی شــکل می گیرد.  اینجا هامن 
اام قهــرامن بی همه چیز کلبی مســلانه تن 
به مــرگ می دهد. بدون آنکه مطمئن شــود 
عدالت کلر و روســتا برای خانواده اش فرصتی 

پدید می آورد.
قرایی درک خو�ــی از متن دورنامت نداشــته 

 یک خط از درون امیه گرفته است و پی ساختی به 
ً
است. صراف

ظاهر شــبیه از مالاقت بانوی سالخورده بیرون کشیده است؛ 
اام واقعیت این نیســت. تعجب آنکه برخی فیلم را با وضعیت 
کنونی ایران هم خوان دانسته اند و شخصیت امیر را برابرسازی 
با وضعیت نظام کرده اند. برخالف نظر منتقدان -که به نظرم 
نامیشــنامه دورنامت را ناخوانده اند- نقد دورنامت به سمت 
مردم اســت، مردمی که حاضر بــه پذیرفتن گناه جمعی خود 
نیســتند و برای تطهیر یکــی از میان خــود را قربانی می کنند. 
شاید در فیلم قرایی این مسئله خوب منتقل شده باشد؛ اام آن 
مونولوگ نهایی و بخشــش لی لی، مردم را به منفی ترین وجه 
بدل می کنند. منفعالنی که می گریند ولی حاضر به نجات امیر 
اکری  نیستند. در مالاقت بانوی ســالخورده حداقل بدون ریا
نهایی ایل کشته می شود. پس اگر کسی در فیلم بازنامیی شده 

باشد، مردم ایران هستند، نه شخص دیگری.  

     ادامه از روبه رو

ادامه در روبه رو    

سید علی سیدان
منتقد سینام

مغتنم اســت. به ویژه آنکه ســعی شــده اســت فیلم، پی رنگ 
کالسیک و مشخصی داشته باشد که بتوان قصه را دنبال کرد؛ 
اام متأســفانه یا خوشــبختانه فیلم، با پی رنگ صرف ســاخته 

نمی شود.

ابلق        فراخوان جنوب شهری ها برای
)Me Too( پیوستن به جنبش

ابلق افشاکننده بیاگنگی فیلم ساز با جنوب شهر و حاشیه شهر 
 به حاشیه 

ً
اســت. ای اکش فقط بیاگنه بود. دور�بین آبیار رسام

شــهر تجاوز می کند و تصویری اگزوتیک و حتی سادیستیک از 
جنوب شهر نامیش می دهد. خب، البته فیلم ساختن از جنوب 
شهر ُمد شــده و جنوب شهری های بیچاره شــده اند ابژه دست 

فیلم سازان شامل شهری و نوکیسه.
جنوب شهری ها در ابلق ابله اند. ابله هایی که حتی نمی فهمند 
وقتی کودکشان از موش می ترسد، نباید به تامشای معرکه شار 
موش توسط امر ببرندشان! زنان جنوب شهری این قدر ابله اند 
که وقتــی می دانند مرد هیزی به آن ها نظــر دارد، پرده خانه را 
نمی کشــند و فضای خانه را به روی چشم چران باز می گذارند. 
فیلــم، پــس از یــک جنگ اعصــاب، کــه ممیــزه فیلم های 
جنوب شهری است، آاغز می شود و سپس با چند کلیپ توریستی 
، اکنتکست فیلم تمهید  از جاذبه های اگزوتیک حاشیه شــهر
می شود. جنوب شهری ها با پا می پرند توی تشت گوجه فرنگی، 
کروکثیف هســتند، جنوب شــهری ها بی کله  جنوب شــهری ها 
هســتند، جنوب شــهری ها زشــت هســتند )به جز »راحله«(، 
جنوب شهری ها ابله هستند )حتی »راحله«(، جنوب شهری ها 

غیــرت جنون آمیز دارند. مدام صلــوات چاق می کنند و صدای 
اذان هــم کــه در آمبیانس پخش می شــود تــا در این فضای 
مخوف، شبیه فیلم های اسالم هراسانه یک دگرآزاری تامم عیار 
را شــاهد باشــیم. فیلم ســاز به گریمور ســفارش داده هر چه 
می توانی بازیگرها را زشــت کن! این وســط سهم امدر »علی« 
)با بازی گیتی معینی( از همه بیشــتر اســت و زن ســنتی را به 

بی رحامنه ترین شکل ممکن زشت و تندخو جلوه داده است.
این همه بازنامیی سادیســتیک از جنوب شــهر برای چیست؟ 

برای آنکه نسخه بپیچیم که:
! اگر می خواهید از این فالکت نجات یابید،  ای زنان جنوب شهر
کمی مثل شامل شهری ها شــوید و فی المثل به جنبش شیک 
و آواناگرِد )Me Too( بپیوندید. شــوهرهایتان هم که ممکن 
است شام یا متعرضان به شام را بکشند، به ام بسپارید! آن قدر 
در سینام لجن املشان می کنیم که دیگر نتوانند در جامعه سر 
بلند کنند. به یاد بیاورید سانسی که زنان محله جمع شده اند 
و از تجربه آزار جنسی می گویند. جالب است که هیچ کدامشان 
هم دم برنیاورده اند چون از شــوهرهای غیرتی و بی کله شــان 
می ترســند؛ و جالب تر آنکه به جای ســهمگین بــودن روایت 
این آزارها، ســانس مذکور به شــکل یک کمدی )ان شاءاهلل 
ناخواسته( درآمده که خنده بر لب تامشاگر می آورد! اینجاست 
کــه فیلم از ســمپاتی بــرای یک زن خــاص به تعمیــم ناروا، 
شــعارزده و کمیک به کل زنان جنوب شــهر ســقوط می کند. 
اینکه ســانس اعتراف به تعرض، حالت کمیــک دارد، ناگه 
ضداخالقی فیلم ساز به تعرض جنســی را لو می دهد یا نشان 
از شدت نابلدی فیلم ســاز در کنترل لحن فیلم است؟ هرچند 
چــه فرقی می کند وقتی نتیجه یکی اســت؟  اگر شــوهر راحله 
یک آدم متشــخص و متمدن بــود و آن قدرها هم غیرتی نبود 
که بخواهد کسی که به زنش نظر دارد را بکشد و پس از اطالع 
 به پلیس 

ً
از این موضوع خونســردی اش را حفظ می کرد و فورا

تلفــن می کرد، باز هــم درام ابلق شــکل می گرفت؟ مالحظه 
می فرامییــد که چه دواگنه ابلهانه ای برای کشــمکش و تنش 

فیلم تمهید شده است؟
از آن طرف فیلم ساز، چپ و راست بنرهای انتخاباتی را در اکدر 
می چپاند و این تامم ســهم سیاســت در اعلم فیلم است؛ وای 
که چه نقد سیاســی رادیالــی! هم جنوب شــهری ها را راضی 

می کند، هم شامل شــهری ها را و هم 
ایــن فیلم مکمل  را!  سیاســتمداران 
فرهنگِی تجاوز اقتصادی خرپول ها و 
تجاوز سیاسی قدرت طلبان به حاشیه 
شهر اســت. آن روی ســکه این فیلم 
یک ســبک زندگــی متعفن نوکیســه 
 مسئله جنوب شهر را 

ً
که ابدا خوابیده 

نمی فهمد.
پیشــنهاد من به فیلم ســاز این است: 
 دست از سر جنوب شهر بردارید 

ً
لطفا

که الحمدهلل با هدر دادن پول  و حاال 
بی زبان و ســاختن چند فیلم بد، کمی 
اکر کــردن بــا دور�بین را یــاد گرفتید و 
کیفیــت بصــری اقبل قبول تر  ایــن از 
فیلم آخرتان پیداســت، بروید و درباره 
که از نزدیک  چیزهایی فیلم بســازید 

می شناسیدشــان. مثاًل به جــای آنکه درباره چــرک و چندش 
جنوب شــهر فیلم بســازید، درباره گند و کثافت نوکیســه های 
کــه نامه حامیت  اطرافتان فیلم بســازید. درباره هامن هایی 
ازشــان را امضــا می کنیــد و اکنــون در داداگه دارنــد بابت باال 

کشیدن پول ملت محاکمه می شوند.   

مالاقت با بانوی ساخورده
فردریش دورنامت

متن دورنامت با وجه 
افنتزی گونه ای آغشته است. 
تراژدی -کمدی بودن آن 
ناشی از وضعیت ابزورد 
متن است. تخیل دورن 
نامیشنامه در شیوه 
شخصیت پردازی بازنمود 
پیدا می کند.

ابلق

بی همه چیز
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تبدیل  یــا  »فستیوالیزه ســازی«  عمومــی  حرکــت 
 خودامنــی بــه جشــنواره های 

ً
جمع هــای بعضــا

بین المللــی در اواخر دهه نود ارتباط مســتقیمی با مدیریت 
»توجه« دارد. جریان مدرنیتۀ غر�ــی مهم ترین محرکی بود 
کــه فضای فرهنگی بین المللی را به این ســمت ســوق داد. 
، به شــرایطی منتهی شد که  انقالب اطالاعتی دهه های اخیر
از آن تحت عنوان »وضعیت شــوک و اضافه بارِ احساســات 
دائمــی« یاد می شــود. این وضعیــت، مدیریت توجــه را به 
دغدغه ای با اولویت بســیار زیاد تبدیــل کرد، زیرا هم زامن با 
ســرازیر شــدِن ســیل گونۀ انواع و اقســام داده ها در جوامع 
رســانه ای، از تصاویر گرفته تا اصوات و لغات، جهت دهی به 
جریــان اطــالاعت اهمیت بیشــتر و بیشــتری پیــدا می کند. 
جشنواره های فیلم و ســایر رویدادهای مشابه به طور خاص 
به موفقیت های شایانی در عرصۀ جلب و مدیریت »توجه« 
کرده انــد، زیــرا فعالیت هایشــان متمرکــز بر  دســت پیــدا 
که عالوه بر چشامن  نامیش هایی خاص و پرزرق و�رق است 
مخاطــب، توجه او را نیز می اقپد. از این منظر می توان گفت 
که  جشــنواره های فیلم مســلح به تجهیزات ویژه ای هستند 
می تواند اضافه بارِ احساســات دائمی مخاطب را به ســمتی 
کــه در اثــر مواجهه های  کنــد؛ اضافه باری  خاص هدایــت 
یکســرۀ مخاطب با مســائل زندگی روزمره ایجاد می شــود. 
نمــود و بروزهای پرزرق و�رق جشــنواره های فیلم، ریشــه در 
اتمســفر منحصربه فرد آن ها، ســالن های مملو از جمعیت، 
سروصداهای همیشــگی، ســؤال و جواب ها با فیلمسازان، 
فرش قرمزها و مســائلی از این دست دارد. عالقه مخاطبان 
بــه حضور در جشــنواره های فیلــم دلیل دیگــری نیز دارد: 
جشــنواره ها در قبال توجهی که از مخاطب می طلبند، سطح 
خاصی از کیفیت را تضمین می کنند و حضور او در جشــنواره 
را تبدیل به تجربــه ای می کنند که به امتحانش می ارزد و فرد 
را بــه جامعۀ خویش نزدیک تر می کنــد. برای یک مخاطب، 

که با  حضــور در یک جشــنواره مدرکی اســت 
و  دوســتانه  جمع هــای  در  آن،  از  اســتفاده 
خانوادگــی اش اثبــات می کنــد شــاخصه های 
جشــنواره های  دارد.  را  بــودن«  »فرهیختــه 
معاصــر فیلــم بــا تمرکــز روی جلــب توجــه 
مخاطــب، ارائــه نامیش هــای پرزرق و�ــرق و 
توانســتند  لذت بخش  تجربــۀ  یــک  تضمیــن 
کنند،  محبو�بیــت زیادی بــرای خود دســت وپا 
بــدون این کــه گرفتار بــاال و پائین های ســنتی 

فضای فرهنگی داخلی و بین المللی شوند.
اکرشناســان معتقدند مشکل جدی رسانه های 
اکفی از ســوی مخاطب  ، فقدان توجــه  امــروز
اکفــی، با میــزان تقاضای  اســت. این توجه نا
و  اقتصــادی  محافــل  جانــب  از  اطــالاعت 
اجتامعــی تناســب نــدارد. ام امــروز در یــک 
اقتصاد جدید زندگی می کنیم که در آن، سرامیه 
و اکر و اطــالاعت و دانش به میزان اکفی عرضه 

می شــود، اام میزان تقاضا با عرضه متناسب نیست. به بیان 
، میــزان توجه مخاطب بــا این عرضه تناســب ندارد؛  دیگر
اطالاعت هست، توجه نیست. افراد درگیر این چالش هستند 
که چطور منبع محدود توجهشــان را میان گزینه های متعدد 
کنند. شــرکت ها مجبورند توجه ام را با پول  تقســیم و توزیبع 
، به مثابۀ فیلتری اســت که میان  بخرنــد. توجه، از این منظر
واقیــع بیرونی و تجربه هــای درونی ام در تقاطــع با آن واقیع 

عمل می کند.
تکنولوژی هــای جدیــد، فراینــد جســت وجو بــرای دانش و 
که فناوری های  کرده اند. این در حالیست  اطالاعت را تسریبع 

قدیمی تر برای انتقال دانش بیشتر )و نه سرعت جست وجوی 
( به مخاطبان بیشتر استفاده می شدند. سپس به این  بیشــتر
ســمت حرکت کردیــم که دانش بیشــتری تولیــد کنیم. این 
دانــش بیشــتر در ادامه باید بــه مخاطبان بیشــتری منتقل 
می شــد و همین دور باطــل، ام را به جایی کشــاند که اکنون 
کمبود توجه اســت.  ایســتاده ایم. مشــکل اصلی ام اکنون، 
توجه مخاطب، باارزش ترین ســرامیه تولیدکننداگن اســت و 
برایشان قداســت دارد. به همین دلیل با پدیده ای مواجهیم 
یا داده دهــِی نقطه ای. منبع  تحت عنوان »اینفو-اســترس« 
توجه، محدود است. وقتی توجه متمرکز روی یک چیز است، 

نمی تواند همزامن روی چیز دیگری نیز متمرکز باشد.
اکمی در مدیریت توجه بدون شــک دلیل اصلی بســیاری  نا
از افجعه هــای اقتصادی دنیای امروز اســت. اگر شــام یک 
کمپانــی داریــد و می خواهید ارزش ســهام خــود را افزایش 
دهید، مجبورید توجه ســرامیه گذاران و تحلیل گران را جلب 
کــه می خواهد چیزی را بفروشــد یا کســی را  کنید. هرکســی 
متقاعد کند تا اکری را انجام دهد، ناگزیر باید روی بازار توجه 

کند. سرامیه گذاری 

   صنعت سرگرمی معاصر
: معیار سنجش توجه چیست؟ و اقتصاد توجه-محور

امروزه، نســبت به قبل، توجه بیشتری جلب صنعت سرگرمی 
می شــود و بخش عمده ای از منبع محــدود توجه در جهان 
بــه گروه کوچکی از فعاالن صنعت ســرگرمی معطوف شــده 
اســت. البته بخشــی نیز به تعداد اندکی از چهره های ورزشی 

اختصاص پیدا می کند.
مقیاس و خط کشــی برای ســنجش دقیق میزان توجه وجود 
ندارد. به همین دلیل ام »زامن« را به عنوان مقیاس سنجش 
توجه اســتفاده می کنیم، اام این دو تفاوت های زیادی دارند. 
که پیرامون آن  گرانبهاســت و اقتصادی  اکالیی بسیار  توجه، 

شــکل گرفته، از قوانین ســنتی عرضه و 
تقاضا تبعیــت می کند. با افزایش میزان 
اطالاعت، تقاضا برای توجه نیز افزایش 
، فربه شــدن  پیــدا می کند. از این منظر
منابــع اطــالاعت مساوی ســت بــا الغر 
شــدن منابــع توجــه؛ ثــروت اطالاعتی 
مساوی ســت با فقر توجه. جلب توجه 
مخاطب یعنــی وادار کردنش به این که 
دوباره برگردد و سراغ شام بیاید؛ افزایش 
تعداد مراجعه های مجدد. هرچه تعداد 
مخاطبانتــان و دفعــات مراجعه آن ها 
به شام بیشــتر باشد، ســرامیۀ بیشتری 
اکر دارید و در آینده راحت تر  برای ادامۀ 
می توانــد توجه بیشــتری به خود جلب 
کنیــد. به همین دلیل اســت که جامعۀ 
»فیلم بین ها« و »جشــنواره روها« برای 
جشــنواره های فیلــم اهمیــت زیــادی 

دارند و بخش مهمی از فعالیت  فستیوال ها در تراز با سالیق 
آن ها طراحی شده است. جشنواره ها می کوشند موضواعت و 
بخش هایی طراحی کنند که بیشــترین میزان توجه مخاطب 

کند. را جلب خود 
انسان مجبور اســت پیغام هایی را که حاوی داده ای هستند، 
سریبع تر پردازش و درک کنند. این یعنی می بایست توجه میان 
پیغام های مختلف تقسیم شــود و در نتیجه، برخی پیغام ها 
اکفی دریافــت نمی کنند. بعضــی پیغام ها بیش از حد  توجه 
، عماًل  . در نهایت اکر توجــه دریافت می کنند و بعضی کمتــر
چیزی از منبع توجــه ام باقی نمی امند تــا مجموع پیام های 

کنیــم. به همین   واحــد درک 
ّ

کل دریافتــی را به عنــوان یک 
، هر نهاد یا  دلیــل، در عرصۀ راقبت برای جلب توجه بیشــتر
مجموعه ای مجبور است تجربه ای دلپذیرتر برای مخاطبش 
فراهم کند تا توجه او جلب شــود. این از تکنیک های اصلی 
جشــنواره های فیلم اســت. آن قدر اطالاعت و فعالیت های 
کــه  گســترده ای در عرصــه ای نظیــر فرهنــگ وجــود دارد 
جشــنواره های فیلم امروزه با هم راقبت می کنند تا توجه ام را 
بخرند و این مسئله، مدیریت توجه را به یک استراتژی بازاری 

جدی تبدیل می کند.

   توجه چیست؟
در ناگه متخصصان توجه این گونه تعریف می شــود: درگیری 
اگهی ام  ذهنــی متمرکز با یــک دادۀ خاص. داده هــا وارد آ
می شوند، ام با آن درگیر می شــویم و رویش تمرکز می کنیم و 
در نهایت تصمیم می گیرم که چار کنیم. بنابراین، یک »افزِ 
محدودســازی« در این فرایند وجود دارد. یعنی، در بخشی از 
این فرایند، افزی وجود دارد که باید گســترۀ وســیع داده های 
کنیم  گزینه هــا را یکی یکی حذف  کنیم،  اطرافامن را محدود 
تــا به تعــداد خاصی از گزینه هــای محدود برســیم که منبع 
محدودتــرِ توجــه ام پاســخگوی تمرکز روی آن هاســت. ام 
اگهی داریم، اام به همۀ آن ها توجه  نسبت به خیلی چیزها آ
نمی کنیم. ســپس وارد »افز تصمیم گیری« می شویم. در این 
کردیم، تصمیمی  که رویشــان تمرکز  افز براساس داده هایی 
می گیریــم و اقدامی می کنیــم. یک ارتباط مســتقیم و اعدی 
اگهی، توجــه و تصمیم گیری وجــود دارد. در  میــان مثلث آ
روانشناســی »توجه« یک فرایند شناختِی گزیننده است که از 
رهگذر آن، اطالاعت انتخاب شده را جذب و هضم می کنیم. 

توجه هم می تواند فرایندی فردی باشد و هم جمعی.
نظر بــه آن چه گفته شــد، رابطه ای مشــهود میــان توجه و 
تبلیغ وجــود دارد. مدیران مجموعه هــای مختلف مجبورند 
در ســطوح مختلف، توجه مخاطبان را مدیریت 

کنند. توجه انواع مختلفی دارد:
توجه اجبــاری در مقابل توجــه اختیاری: توجه 
اجباری به  طرق مختلف به ام تحمیل می شــود، 
در حالی که در توجه اختیاری این ام هســتیم که 
کنیم و از  تصمیم می گیریم به چه چیــزی توجه 

کنار چه چیزی بدون توجه بگذریم.
توجه جذاب در مقابل توجه غیرجذاب: وقتی ام 
به چیزی توجه می کنیم چون می خواهیم از بروز 
کنیم، توجهامن از  تجربه های منفی پیشــگیری 
جنس توجه غیرجذاب اســت. در نقطه مقابل، 
وقتی به چیزی توجه می کنیم چون فکر می کنیم 
تجربه هــای مثبــت بــرای ام رقــم خواهــد زد، 

توجهامن از جنس توجه جذاب است.
توجــه پِس ذهنی در مقابــل توجه پیِش ذهنی: 
اگهی، بــا تمرکز و دقیق به چیزی  اگهی از روی آ
توجه می کنیم. این توجه پیِش ذهنی اســت. در 
مقابــل، در توجه پِس ذهنی، به چیزهــای توجه می کنیم که 
اگهانه و دقیق  اگــر یک اتفاق غیرمنتظره رخ نمی داد، هرگز آ

به آن ها توجه نمی کردیم.
مدیریــت توجه با مدیریت زامن یکی نیســت، زیــرا این دو، 
منبع یکســانی ندارند. زامن، امنند توجــه، یک منبع محدود 
اســت و وقتــی صــرف چیزی شــود، دیگــر نمی تــوان آن را 
جایگزین کرد و دوباره به دست آورد. با این حال تفاوت  های 
اگهی ممکن  عمده ای نیز میــان زامن و توجه وجــود دارد. 
است فردی زامن زیادی را صرف یک عمل خاص کند، اام آن 

عمل خاص با توجه زیادی مواجه نشود.  

آن قدر 
اطالاعت 
گسترده ای 
در فرهنگ 
وجود دارد که 
جشنواره های 
فیلم با هم 
راقبت می کنند 
تا توجه ام را 
بخرند

حضور در 
جشنواره 
مدرکی 
است که در 
جمع های 
دوستانه اثبات 
می کند فرد 
شاخصه های 
فرهیخته 
بودن را دارد

اکرنامه و سوابق دبیران جشنواره های   با ناگهی به 
بین المللــی، در کنــار تخصص و ســابقه در زمینٔه 
سینام و رســانه، اصلی ترین نکته ای که جلب توجه می کند، 
اســتمرار فعالیت مدیران با هدف سیاســت گذاری، پرورش و 
هدایت جشنواره در مسیر تعیین شده، بوده است؛ تا جایی که 
در بسیاری از موارد حدود یک دهه از انتصاب فرد در جایاگه 

دبیری می گذرد.

جشنواره بین المللی فیلم ونیز
Alberto Barbera    آلبرتو باربرا

از از ۲۰۱۲۲۰۱۲ تاکنون تاکنون
»آلبرتو بار�را«، مدرک خود در رشــته تاریبخ و 
نقد فیلم را از دانشــاگه تورینــو دریافت کرد. 
او فعالیــت حرفــه ای خــود را از ســال ۱۹۷۲ 
در انجمن ســینام و تئاتر ایتالیــا آاغز کرد. از 

ســال ۱۹۸۰ به عنوان منتقد در روزنامه ها و مجالت سینامیی 
مختلفی فعالیت کرد. بار�را در سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸ دبیری 
جشــنواره فیلم تورینو را عهده دار بود، و از ســال ۲۰۱۲ تا امروز 

برای دومین دوره، دبیری این جشنواره را برعهده دارد.

جشنواره بین المللی فیلم کن
Thierry Frémaux    تیری فرمو

از از ۲۰۰۱۲۰۰۱ تاکنون تاکنون
»تیــری فرمــو« تحصیــالت خــود در زمینــه 
تاریبخ فیلم را در دانشــاگه لومیر شــهر لیون 
« را  به پایان بــرد و مدیریت انســتیتو »لومیر
برعهده دارد. موسســه ای که به منظور ترویبج 
فیلمسازی و سینامی فرانسه فعالیت می کند 

و شــامل موزه  برادران لومیر می شــود. او در سال ۲۰۰۶ نشان 
لژیون دونور را از وزارت فرهنگ فرانسه دریافت کرد.

جشنواره بین المللی فیلم برلین
Dieter Kosslick    دیتر اکسلیک

از از ۲۰۰۱۲۰۰۱ تاکنون تاکنون
کــه در رشــته های علوم  اکســلیک«  »دیتــر 
ارتباطات و سیاست تحصیل کرده، پیش تر به 
، منتقد فیلم و ژورنالیست  عنوان پژوهشــگر
فعالیــت داشــته اســت و در ســال ۱۹۸۳ به 
عنوان مدیــر دفتر فیلم هامبــورگ منصوب 

شــد. او از بنیانگذاران اداره توزیبع فیلم اروپــا بود و مدیریت 
این مرکز را از ســال ۱۹۸۸ برعهده داشت. بنیاد فیلم و رسانهٔ  
ایالت »نوردراین وستفالن« در طول ۹ سال فعالیت اکسلیک 

از سال ۱۹۹۲ به پرچم دار صنعت فیلم آلامن تبدیل شد.

جشنواره بین المللی فیلم تورنتو
Cameron Bailey    کمرون ِبیلی

از از ۲۰۱۲۲۰۱۲ تاکنون تاکنون
»کمرون بیلی« تحصیالت خود را در دانشاگه 
اونتاریو گذرانده و پیش از ملحق شدن به تیم 
برنامه ریزی جشــنواره در رسانه ها و مجالت 
معتبــر اکنادا و انگلســتان به عنــوان منتقد 
فیلم و نویســنده فعالیت داشــته است. بیلی 

در ســال ۲۰۱۲ به عنوان دبیر هنری جشنواره بین المللی فیلم 
تورنتو انتخاب شد و از سال ۲۰۱۸ به سمت »ریاست مشترک« 

این جشنواره نیز منصوب شد.

جشنواره بین المللی فیلم سن سباستین
خوزه لوئیس ربوردینوس

José Luis Rebordinos

از از ۲۰۱۱۲۰۱۱ تاکنون تاکنون
کــه عضویت  »خــوزه لوئیــس ر�وردینوس« 
اکدمــی فیلم اروپــا را دارد و در ســال ۲۰۱۵  آ
مدال لیاقت هنرهای زیببا را از دولت اسپانیا 

دریافت کرده اســت، پیش از این مسئولیت، به مدت ۲۲ سال 
مدیریت واحد فیلم شــورای شــهر سن سباســتین را برعهده 
داشت. ر�وردینوس همچنین کتاب های متعددی را در زمینٔه 

سینام و فیلمسازان باسک و اسپانیا، تألیف کرده است.

جشنواره بین المللی فیلم مسکو
Nikita Mikhalkov     نیکیتا میخالکوف

از از ۱999۱999 تاکنون تاکنون
»نیکیتــا میخالکــوف«، فیلمســاز و رئیــس 
که تاکنون سه  گران روســیه  اتحادیه ســینام
بار مدال شــوالیهٔ  فدراســیون روســیه را برای 
کرده اســت، برای  خدمت به وطــن دریافت 
فیلــم »نزدیک بهشــت« )۱۹۹۱( برنده شــیر 

طالی ونیز شــد و با »آفتاب ســوخته« )۱۹۹۴( جوایز اسار و 
کن را به دست آورد. میخالکوف در ۱۹۹۶ رئیس هیئت داوران 
چهل وششــمین جشــنواره فیلم برلین بــود و جایزه »عقاب 
گلــدن گلوب، و در مقابل جایزه  طالیی« را با الگو�رداری از 
»نیا« که به اســار روسیه شهرت دارد، طراحی و اجرا کرده 

است.   

مدیریتجشنوارهها
سابقه فعالیت  دبیران جشنواره های بین المللی

اقتصاِدفستیوالی
جشنواره های فیلم و پدیدۀ »مدیریت توجه«

بخش
اول


