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   منصور
بالشک بهترین فیلم جشنواره تا این لحظه. فیلمی 
که مصداق بارز وتو شــدن فرم توســط محتوا اســت. شــکی 
نیســت که »ســیاوش ســرمدی« فیلم نامه را از دل تحقیقی 
مدون مبتنی بر سلوک »منصور ستاری« تدوین کرده است و 
 
ً
مخاطب هر چه ضعف فرمی فیلم باشد را با فیلم نامه نسبتا
خوب عوض می کند و دو ساعت از وقت خود را صرف تامشای 
یک فیلم »ملی« می کند. می گویییم »ملی« تا منصور را یک 
فیلم »حکومتی« تلقی نکنیم. البته منصور با روایت رســمی 
از سران حکومتی بیاگنه نیســت اام سرمدی توانسته فیلمی 
فرهنگی و نه تبلیغاتی بسازد. »ســتارِی« سرمدی شخصیتی 
اســت خاکســتری، البته نه به سان شــخصیت های بی آرامن 
که ســتاری در  »مهدویــان«؛ بلکه خاکســتری بــدان معنی 
برابر تصمیم های ســخت، تصمیم های سخت می گیرد و نه 
از همــه تصمیم هایش جان ســالم بدر نمی بــرد و نه همه 
که  تصمیم هایش پاک و پاســتوریزه اند. سرمدی درعین حال 
برای ام قهرامن می ســازد، »قهرامن ســازی« نمی کند، بلکه 
ســتاری را آن گونه که پیوند واقعیت و درام می پســندند به ام 

معرفی می کند.
منصور داســتان یک مرد جنگ اســت و جالــب اینکه همه 
قهرامنان جمهوری اســالمی به صحنه جنگ تعلق دارند، نه 
میزهــای بوروکراتیکش؛ خاصه میزهــای بوروکراتیکی که در 
که  روایت سرمدی توســط ریشــوها و روحانیونی اشغال شده 
همه امنع ملی گرایی ستاری اند.  »ســتارِی« سرمدی مصداق 
توازن مردانگی و زنانگی در یک شــخصیت است او آنجا که 
باید اقطع اســت و لج باز و آنجا که باید، لطیف است و نسبی. 
انتخاب شجااعنه ســرمدی در عدم استفاده او از موسیقی در 
 به تجربه او در مستند سازی 

ً
فیلم اقبل ستایش است که قطعا

بازمی گــردد، زیــرا کــه مستند ســاز می دانــد که شــخصیت 
می بایست بدون دو�یینگ موســیقی بر جان مخاطب رخنه 
کند. دور�یین روی دســت های ســرمدی زائدند و بی منطق اام 
اقبل اغامض و آنچه اقبل اغامض نیســت روابط قدرتی است 
اکســبان  که امــروز به ســتاری ها اجازه بــروز نمی دهد. آری 

نقد فیلم

عبور از
ها بن بست 

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

مروری بر تاریخچٔه ماکن برگزاری
جشنواره های بین المللی

کاخ سینما

 نقدهایی دربارۀ فیلم منصور
 که با رونامیی از یک قهرامن نظامی معاصر

بحث پردامنۀ سینامی ملی را
به میزهای گفت وگو بازگردانده است

منصور V مقهور
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شامره سوم

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

شبیه سرخپوست است که این بار نیز بین دونیروی حکومتی 
دســتاگه شاهنشاهی عشــقی درمی گیرد و در آن بیرون، یک 
اکن«ی جدال  معضل حل نشده وجود دارد. زاالوا به زبان »ال
بیــن امر واقــع )ســاحت ارواح و اجنه که اقبــل درک و حس 
نیستند( و ســاحت نامدین )ساحت عقل مدرن، عقل طب و 
امنیت مدرن( است. در زاالوا ارواح و اجنه به ساخت نامدین 
حمله کردند و اام حضور و وجود آن ها از جانب بانیان عقل 
مدرن نفی می شــود. این جــدال، جدال بیــن خرافه و عقل، 
غیر محسوســات و محسوســات تا آخر فیلم همراه ام است و 
درنهایت فیلم ساز نیز موضعی بینابینی می گیرد. فیلم ساز نه 
نافی اجنه می شــود و نه نکوهش خرافه را ســرزنش می کند و 
 موضعی شــجااعنه اســت. آنچه شــجااعنه نیست 

ً
این قطعا

مــردم را سراســر جن زده و احمق نشــان دادن اســت. آیا در 
میــان این مــردم، یک فــرد آزاده نبود که در عیــن عدم نفی 
کند؟  حضور اجنــه، مواجهه روســتاییان با اجنــه را هدایت 
آیا مذهب نمی توانســت اینجا به مثابــه نیرویی رهایی بخش 
ظاهرشــده، حل مشــکل کند؟ البته فیلم خوشحالی مردم را 
درنهایــت مذمت می کند؛ مردامنی که رهایی خود از جن را با 
دکتــر بدن خود معاوضه کردند، اام این مذمت تلویحی برای 

رهایی فیلم از موضعی ارتجاعی اکفی نیست. 
البته می توان زاالوا را همچو سرخپوست سیاسی هم خواند: 
در این صورت زاالوا داســتان غلبه خــراافت برآمده از مذهب 
به رهبری یــک مرتاض جن گیر بر عقالنیــت و امنیت مدرن 
نظام شاهنشاهی اســت. در این صورت نیز انگشت اتهام به 
سمت رئیس پاســاگهی است که نتوانست بین امنیت دولت 
و بدن شــهروندان و اعتقادات مذهبی تــوازن برقرار کند و با 
خرافــه خوانــدن و بی اعتنایی بــه باورهای مردم دســت آخر 
موجبات قربانی شــدن دختر و پزشــک وطــن را فراهم آورد! 
برعکس سرخپوســت اینجا اعلیحضرت شــخصیتی اخالقی 
نیست؛ او متهم ردیف اول مرگ دختر وطن است. زاالوا فیلم 
بی شناســنامه و بی هویتی نیســت. فیلم اســت. من به زاالوا 

احترام می گذارم اام مصداق سینامی بن بست است.   

تحریم و قدرت پرونده ســازی ایشــان همچنان وجود دارند و 
امروز قدرتمندتر نیز شده اند. آیا روابط قدرت امروز همچنان 
»ســتاری« پرور اســت؟ هنوز بــرای قضاوت زود اســت اام به 
اســتناد منصور می توان سرمدی را فیلم ســاز جریان انقالب 
که  )نه اصولگرایان رانتی انحصارگرا( دانســت؛ فیلم ســازی 
یک تقال بــرای ملی امندن را به تصویر کشــیده اســت. این 
جشنواره، جشنواره بن بست است، اام منصور همه توان خود 

را برای عبور از بن بست ها به اکر می بندد.

   شیشلیک
امتــداد امجرای نیمــروز1؛ هــامن چیزی که از هــامن ابتدا 
مهدویان بــود. مهدویان، جمهوری اســالمی را نظامی افقد 
معنــا و ایدئولوژی می داند و در شیشــلیک -هامنند امجرای 
نیمروز- آن را با ســازامن مجاهدین خلق مقایســه می کند؛ 
. شیشلیک نه طنز است و نه یک  این بار صرییح تر و روشن تر
فیلم سیاسی، نه فیلم نامه مدونی دارد و نه شخصیت پردازی 
و نــه موقعیــت خنده داری. شیشــلیک مســئوالن جمهوری 
اســالمی را افــراد دورویــی می دانــد کــه بــا قربانــی کردن 
زیر مجموعه هــای گوش به فــرامن خــود را تطهیــر می کنند، 
مســئوالنی که نه فقط در اکرخانه بلکه در مدرسه نیز حضور 
دارنــد و وظیفــه آن ها یک چیز اســت: کنترل دســتاگه میل 
شهروندان. آری، شیشلیک فقط موضوع یک میل بیولوژیک 
)غذای خوشمزه( نیســت، بلکه »شیشلیک« یعنی هر آنچه 
جامعه ممکن اســت بر خالف نظم پاداگنی قدرت به سمت 

آن میل ورزی کند.
در جامعه پسا انقالبی ایران با توصیف شیشلیک، میل، میل 
اربابان اســت، برداگن از خود میلــی ندارند و تنها با معاوضه 
بدنشــان است که شــاید بتوانند به خواسته های خود برسند. 
در این جامعه، ســالگرد روزی که بدبختی و گرســنگی آن ها 
 انقالب( را با مطرب بازی جشن می گیرند 

ً
شروع شده )تلویحا

و در طــی جشــن نیــز مطمئن می شــوند معنا تولید نشــود. 
مردامن شیشلیک تولید کننده »پشم« نظام حاکم اند. آن ها 

( و  ، مدرسه و رســانه )نوشــته های روی دیوار به واســطه فقر
یا عدم دسترســی به آن و البته شهید ســازی کنترل می شوند. 
فیلــم، ایران پســا انقالبی را نظمی توتالیتــر توصیف می کند. 
که با پاداگنی  اکرخانه و مدرســه نیســت  چیزی در نامدهای 
منافقین که قباًل مهدویان در امجرای نیمروز ۲ به ام نشــان 

داده متفاوت باشد.
از همه این ها که بگذریــم می امند یک خطای فیلم نامه ای: 
چرا شــخصیت »رضا عطاران« به رئیس اکرخانه در رستوران 
بــه خاطر خــوردن شیشــلیک حملــه می کند؟ مگــر رئیس 
 رئیس 

ً
اکرخانه قباًل برای او بال و پای مرغ نیاورده بود؟ اساســا

اکرخانه بــه نظر نمی رســید ازآنچه فیلم قباًل درباره ســلوک 
اقتصادی او به ام نشــان داده بود تخطی کرده باشد. او نفاق 
نداشــت. او خودش بــود. او تغییر موضع نــداده بود. او فقط 

خودش را بهتر نشان داد. درست مثل اکرگردان.
 پســرفت کرده اســت. 

ً
مهدویان نه تغییر موضع داده نه لزوام

او خود واقعی اش را به ام نشــان داده: جوان خوش ذوقی که 
توانست از فرم زدگی حزب اللهی های مقهور تکنیک سود برده 
و بدون هیچ مطالعه و مســئله جدی، هرسال مجموعه ای از 
تصاویر بی سر و ته متحرک را راهی جشنواره ها کند. مسئوالنی 
که با »ســازامن مجاهدین خلق« مقایسه شده اید؛ محصول 

خود را تحویل بگیرید!

   زاالوا
 نمی تواند اعتبار یک فیلم در ژانر وحشــت را از آن 

ً
زاالوا قطعا

خود کند. فیلم به هیچ وجه وحشــتناک نیست، اام نباید زاالوا 
خاصه فیلم نامه آن را بدون تحسین رها کرد. فیلم نامه تامم 
تالش خود را کرده کــه از گره ها و تعلیق های دراامتیک بهره 
ببرد و در این امر نیز ناموفق ظاهر نشــده است. زاالوا فیلمی 
است از جهاتی شبیه به پوست و از جهاتی شبیه سرخپوست؛ 
ازآن جهت شــبیه پوســت اســت که به یک قصه و یا افسانه 
بومی تکیــه زده و آن را برای مخاطــب مرکز ملموس کرده و 
البتــه ابهام های فولکلور پوســت را هم نــدارد. و ازآن جهت 

میالد دخانچی
دکترای مطالعات فرهنگی
و پژوهشگر حوزه سینام

  زاالوا  شیشلیک  منصور
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سازنداگن #شیشلیک در ذهن شان فکر می کردند دارند »قصهٔ  ندیمه«  مجید اسالمی
می سازند و خودشان را با »جرج اورول« قیاس می کرده اند، درحالی که بیش تر به »عروسی خوبان« 
شبیهند: هامن احساسات گرایی، هامن استفاده از موسیقی سوزناک و هامن رفتار با میکروفن.

فیلم سینامیی #مصلحت؛ ضمن تاکید بر تحقق #عدالت در #انقالب  علی خضریان
اسالمی، هم راستایی انقالبی گری با مصلحت اندیشی را به تصویر کشیده و به درستی بر این نکته 
تاکید می کند: »آنجا که عدالت اجرا شود، تازه سخن گفتن از دیگر مسایل اجتامعی آاغز می شود.«

لحظات سینامیی تاثیرگذار #بی همه چیز را نباید نادیده گرفت، اام حاصلش شده فیلمی علیه  Alimosleh
 ، مردم. هامن گرایشی که همه چیز را گردن مردم می اندازد تا سایر عوامل را تبرئه کند. البه الی نامدهای پرشامر

انگشت جوهری هم جاسازی شده تا به تامشاگران بگوید مردم سودازده این روستای خیالی خود شام هستید!

منصور نمونه 
گزارشگرِی 
بد است که 
هدفش 
توصیف واقیع 
و آدم هاست 
اام چیزی جز 
خالصه خبر 
به ام عرضه 
نمی کند

 شیشلیک با 
فیلم نامه ای 
از ژوله 
منتشر شد، 
نویسنده ای که 
پایاگه پذیرش 
او را فضای 
زردساالرانه 
مجازی رقم 
می زد

منصور بی حس اســت. خنثی اســت. منفعل است. 
دغدغه دارد اام دلواپســش نیســت. از یــک توانایی 
منحصربه فــرد، یک فعالیت درون زای جــدی حرف می زند اام 
شوروشوقی برای این انجام عملش ندارد. همه چیز سرد است. 
همه چیز بی جان است و بی رمق. هم آدم ها بی حس و حال اند 
هــم موقعیت ها. بحران هســت اام دور از امســت. آتشــامن 
نمی زند، به هــول ووال نمی اندازدامن، یقــه امن را نمی گیرد تا 
نگرانش شــویم و فکر کنیم که این اکرِ امیر »ســتاری« چقدر 
مهــم اســت. ام را می گــذارد دور از واقیــع و آدم هــا و حوادث 
بایســتیم و ازامن می خواهد تامشــاچی امجراهایی باشیم که 
روح از اکلبدشــان خارج شده. ام ناظر ُبرِشــی از تاریخیم و این 
تارییخ اناگر ربطی به امروزامن ندارد؛ تاریخی اســت خنثی شده 
که با فرم ایــن فیلم، کم ارزش هم تلقی می شــود. حرِف فیلم 
حرف امروز اســت اام جوری نشانش می دهد که اناگر ام از آن 
زامنه گذر کرده ایم، که باید چیزی را ببینیم مر�وط به گذشته و 

 فیلم شیشــلیک افقــد قواعد ســینامی مدعی ژانر 
است. اداعیی که برخی ها از پیش سعی کردند به آن 

الصاق کنند، یعنی کمدی سیاه!
عجــب! حاال که فیلم را دیدیم نه کمدی اســت و نه ســیاه و 
 فیلمی کــه بدون اذیت بــه مخاطبش حال خوب 

ً
نه اساســا

ببخشــد. بدتر از این، فیلم اذیت می کند. هیچ چیزش درست 
نیســت. فیلم ساز نتوانســته حتی چند اقب زییبا و لذت بخش 
از منظر بصری بســازد. عقیم است. خنثی. بی بو. کم خاصیت 
برای کسانی که دنبال فیلم خوب و سینامی آرام بخش عمیق 

و معترض هستند.
تعجــب نکنید؛ فیلم می تواند آرام بخش باشــد در عین اینکه 
 مخاطبش را نســبت به اطرافش هشــیار کند. او را در 

ً
عمیقــا

برابــر نامالیامت اجتامعی ناشــی از ســوء سیســتم ناراضی 
کنــد. چنین ســینامیی هواخواه پیــدا می کند. فیلمــی که به 
خاطر ضعف در داســتان پردازی و فقدان پرداخت و دور�یین 
الکــن بی کنــِش ناتــوان در زییبایی ســازی، فقــط دادو�ییداد 
دارد. بازیگــران در نبــود شــخصیت مجبورند شــلنگ تخته 
بیندازند و با انرژی ســوزی مضاعف در مقــام جبران کم اکری 
اکرگــردان و نویســنده برآینــد؛ اکری کــه »رضا عطــاران« در 
طول فیلم انجام داده اســت. او هر چه در چنته داشته به اکر 
گرفته تا شــاید مخاطبــش را بگریانــد، در بعضی لحظات به 
نیشــخندش وادارد، ولی نمی تواند نه دلش را بسوزاند و نه از 
او لبخند بگیرد، چون شــخصیتی در اکر نیست. به ضرب و زور 
اگه و  دســت اندازی خودش و مردم که نمی شــود. مخاطب، آ
باهوش اســت و زود می فهمد که این بامبول بازی های متأثر 
از لمپنیســم داللی علیه او اســت. تا یکجاهایی می شــود سر 
مخاطب کاله گذاشــت ولی برای همیشــه نمی شود. اتفاقی 
که حاال در شیشلیک افتاده است. دست فیلم ساز باالخره رو 
شــده که از هنر و خالقیت در ارائه فیلمــی با ریخت وقیافه و 

خوش بصر ناتوان است.
ممکن است بپرسید پس شیشلیک چیست؟ اگر فیلم نشده 
 فیلم شیشــلیک 

ً
پس چــه موجود و مصنوعی اســت؟ حتام

یک چیزی شــده و به  دردی هم می خورد. مثــاًل برخی نامها 
و فصل هایش را می شــود تقطیع کرد و فرســتاد به خاستاگه 
و پایاگه دســتامیه ای فیلم، یعنی فضای مجــازی تا در صف 
کند.  سرگرمی ســازی مبتــذل، برخــی را لحظاتــی مشــغول 
مثاًل چند ســانس از هم آغوشــی رضــا عطــاران و »پژامن 
جمشــیدی« دارد که نوع میزانســن و حرکت دور�یین داللت 
!(. خــب، چنین  بــر هم جنس گرایــی دارد )فریــب تامشــاگر
اغفلگیرکننــده  جوک هــای  اکرکــرد  مســتقاًل  دســت پختی 
اینستاگرامی دارد و شــاید در هامن جا اکر کند. تکرار سه باره 
چنین ســازه اروتیکی تا نامی درشــت از زیپ باز اصاًل موتیف 
که شوخی است(، بلکه بی تردید  نیست )بحث درباره سبک، 
 دور�یین مهدویان در شیشلیک 

ً
ابتذال در هنر است. اساســا

بی حیا، بی اخالق و قبح شکن است.
مرزهای روابط و مناســبات میان اعضــای خانواده مخدوش 

نقد فیلم

بگذار نگرانت شویم

نقد فیلم

معاشقه با سرمایه
اشک برای گرسنگان

نقد فیلم

»قهرمان« ساحت  به  نزدیکی 

منصور فیلمی اســت که احتــامالً در میان فیلم های 
مدعــی و پرزرق و برق ســینامی ایران گم می شــود. در 
سینامی سلبریتی زده، سرنوشــت فیلم ها نه در خود فیلم که در 
حاشــیه ای رقم می خورد که پیرامون آن وجود دارد. صرف نظر از 
این بحث ها اگر بخواهیم درباره خود فیلم حرف بزنیم باید گفت 
منصور دستاوردهای شــایان توجهی دارد که فهرست کردنشان 
می تواند تامم حجم این یادداشــت را پر کند. به بعضی از آن ها 

اشاره می کنم.
منصور در گرداب تکنیک زدگی اسیر نشده است و روایتی  1
سرراست و روراست از سوژه و ایده مرکزی اش با ام در میان گذاشته 
و این را مدیون تجربه ای اســت که »ســیاوش سرمدی« از اعلم 
مستندســازی با خودش به همراه آورده اســت. »حاتمی کیا« در 
جایــی گفته بــود ای اکش فیلم ســازان داســتانی همه شــان از 
مستندســازی به اعلم سینامی داســتانی ورود کنند؛ و این فیلم 
مؤیــدی بــر گفتــه حاتمی کیاســت. منصــور نه اسلوموشــن 
متظاهرانه ای دارد و نه موســیقی را اسراف گونه خرج فیلم کرده 
است. دور�یین، در عین اینکه خودش را به رخ نمی کشد، آامتوری و 
ناشیانه هم نیست و آینه وار اجازه می دهد که سوژه به ام نزدیک 
کی شده دارد و نه به ورطه  شود. نه یک دکوپاژ کالســیک و حا

شلختگی و گیجی افتاده است.
در ساخت فیلم های بیوگرافیک، مهم ترین مسئله پیدا  ۲
کردن یــک خط روایــت از زندگی آن شــخصیت و متحد کردن 
خرده روایت ها در دل آن خط اصلی است. منصور به خو�ی از پس 
این اکر برآمده اســت. خط پی رنگ، درگیری »منصور ستاری« با 
نیروهای مخالف )دالالن، تحریم، مشــکالت خانوادگی و املی، 
ضعف فنی و مهندسی، ناهمراهی سیاسیون و ...( برای رسیدن به 
هدفی معین اســت که این هــدف هامنا افزایش تــوان دافعی 
داخلی بــرای حفاظت از مردم اســت. اغلــب خرده روایت های 
انتخاب شده از زندگی شهید ستاری در دل همین روایت سرراست 

به وحدت رسیده و از روایت کالژی گریخته است.
خوشحالیم که بار دیگر بازیگری با عقبه تئاتری به سطح  3
اول ســینامی ایران ورود کرده و چه خوش درخشیده است. بازی 
به اندازه و حس آمیز »محســن قصابیــان« ام را اغفلگیر کرده و 
به طور حتم پدیده این جشنواره است. اضافه کردن یک ظرفیت به 

سینامی ایران اکری است که باید قدرش را دانست.
مهم ترین نکته این اســت: از معدود دفعاتی اســت که  4
شاهد یک قهرامن کنشگر و زمینه مند در سینامی ایران هستیم. 
قهرامن های ام معموالً یا کنش پذیر و منفعل و مستأصل هستند 
یا خودبنیاد و ســو�رمن و منقطع از زمینه؛ اام »منصورِ« ستاری 
به عنوان یک افسر بلندپایه ارتش جمهوری اسالمی، نه تسلیم 
زمینه اســت و نه منقطع از آن. او در همیــن زامنه و زمینه راه باز 
 هنر قهرامن برقراری نسبت درست با 

ً
می کند و معبر می زند. اساسا

عناصر زندگی پیرامونش اســت، نه انجام اکرهای محیرالعقول. 
هنر قهرامن این است که از اداره وام تبعیض آمیز نگیری، از پول 
خانه ات بگذری، دردســر تعمیــر و طراحی و ســاخت قطعات 
هواپیــام را به جان بخری و جا نزنی و الخ. آن هم در زامن جنگ 
که می بینی جلوی چشمت با دو َمن ریش رشوه می گیرند؛ آن هم 
 در حاکمیت نفوذ کرده اند و تولید و 

ً
در زامنه ای که دالالن رســام

خودکفایی را زمین می زنند. اینکه به عنوان یک مقام مســئول، 
خیانت ها را ببینــی اام نه جار و جنجال راه بنــدازی و اکر را زمین 
بگذاری و نه تســلیم شوی و اســتعفا بدهی، اکری است که یک 
قهرامن می کند. البتــه بهتر بود کمی بیشــتر از خلوت قهرامن 
می دیدیم تا کشمکش باطنی به موازات کشمکش ظاهری هم 
شکل می گرفت. شهدای ام هم با دشمن بیرونی می جنگیدند و 

هم با دشمن ترین دشمنانشان که هامن »نفس «شان است.
فیلم به درستی از دهه شصت کلیشه زدایی می کند. دهه  5
شصت از درودیوار معنویت و ایثار و پاکی نمی بارید. هامن زامن 
در دل حاکمیــت جریان هــای خبیثــی بودند که امنــع بودند و 
هم زامن شهید ســتاری هم بود که با آن ها می جنگید. آنچه به 
چشــم خودامن امروز در وجود امثال شــهید »فخری زاده« هم 
دیدیم. به همین ترتیب درام سیاســی فیلم هم شکل می گیرد و 
نقد سیاســی آن با مســئله امروز ام هم مامس می شود تا فیلم 
عالوه بر ارزش سندی و تاریخی، اکرکردی متناسب با زامنه کنونی 

پیدا کند.
 فیلم بــا عجله تدوین 

ً
ایــن نکتــه را هم اضافه کنم کــه ظاهرا

شــده اســت. می توان با یک تدوین دوباره فیلم را ســرحال تر و 
ضرب آهنگ و لحن را دقیق تر کرد.

ســازامن هنــری و رســانه ای »اوج« در ســال های اخیــر اوج و 
فرودهای بســیاری را تجربه کرده است. شاید این فیلم را بتوان از 
موفق ترین تجربه های »اوج« به حساب آورد. فیلمی که حتی اگر 
در گیشه موفق نباشد، می تواند راه تر�ییت نسل جدید فیلم سازی را 

هموار کند و این از هر اولویتی مهم تر است.   

خیلی هم خوشحالی نکنیم یا نگران و غمگین نشویم. منصور 
اناگر اصرار دارد ام حسی نداشته باشیم، که با عقلامن فیلم را 
ببنیــم و احساســامن را خفه کنیــم و دلامن را بیرون ســینام 
بگذاریم و برویم توی تاریکی سالن سینام. وقتی فیلم را با عقل 
ببینیم اوضاع برای فیلم ســاز بهتر نمی شود، نِم چشم های ام، 
احساس خشم و غم و شادی ام، پرده پوشی می کند و عیب ها را 

نمی بینــد. وقتــی حس نیســت هیچ 
حجابی نیست و روی پرده سینام فقط 
کــه دیــده می شــود.  ضعف هاســت 
منصــور خــودش می خواهــد کــه ام 

ضعف هایش را ببینیم.
کــه  ســاخته  فیلم ســازی  را  فیلــم 
چشــم هاش و دیــدش بــه جامعــه 
دور بیــن اســت؛ دور را خوب می بیند 
نزدیک را نه. به همین دلیل همه چیز 
را با افصله ناگه می کند، همه چیز دور 
از امســت و خیلــی دور از ام. جزئیات 
مهــم نیســت و فقــط ِشــامیی از هر 
، از هر نقشــه و آدمی مهم است.  چیز
گزارشگر است، خودش  دور�ییِن فیلم 
که باید به چه چیزی بها  هم نمی داند 
بدهد، چه چیزی را بزرگ نامیی کند چه 

چیزی را کنار بگذارد. نمی داند کجا را آب وتاب بدهد کجا را نه، 
خبر ندارد به چه موقعیت هایی باید نزدیک شود، چه جاهایی 
را باید بگذارد و برود. این دور�یین ســرگردان نیســت، ترســو و 
محافظه اکر اســت؛ ترسوســت چون نگران اســت با نزدیک 

( »بدمن« ناخواسته  است. پدر خانواده )جمشــید هاشم پور
اســت. احتــرام و ارزش دورهمــی خانواده را نقــض می کند. 
مســتبد ســنتی نیســت، احمق و آنتی پاتیک اســت. سفره را 
پایــامل می کند. حقوق کــودک نادیده گرفته می شــود. یعنی 
زجــرش می دهند. می شــکنندش تــا نفوذی شــود، راپرتچی 
بار بیاید. مدرســه و معلم و ناظم را به ســطحی ترین شــکل 
و شــامیلی تنزل می دهد. همــه این ها در لحــن زننده فیلم 
اتفاق افتاده. بد ســلیقگی و فقدان تســلط بر میزانســن و از 
همه بدتر اقب بندی و پرداخت شــعاری به متن و دیالوگ ها، 
باعث شده اند تا مضمون زدگی بروز کند؛ مضمونی که از ورای 

کشورامن می آید. فیلم  اکرگر  خانواده 
اکر هرکس نیســت.  اکرگری ســاختن 
»ویتوریو دسیا« باید باشی یا حداقل 
رهــرو ســینامی با تشــخص اکرگری. 
گرسنه کشیده  گرسنگی ساختن،  فیلم 
اکرگری از  می خواهد یــا اهل جهــان 
طریــق پژوهــش و پیوند خــوردن با 
این اصلی ترین طبقــه مولد جامعه. 
نمی شود با سرامیه ضد تولید معاشقه 
کرد و برای گرســناگن اشــک ریخت. 
بیــرون می زند؛ یعنی همین چیزی که 
ک اتفاق افتاده اســت.  در شیشــلی 
گرســنه و گرسناگن مستمسک خالی 
شدن بیشتر جیبشان برای افزودن بر 
حساب بانکی فالن امرکت می شوند. 
ایــن نظر خارج از فیلم نیســت، عین 

سروشــکل اثر اســت. همه اجزای فیلم داللت بر خدمت به 
جریانــی از ســرامیه داری دارد که امنع راه افتــادن تولید و اکرِ 

منتج به رشد و توسعه کشور است.
میزانســن ها هم طراحی شــده اند برای خنده گیری؛ مؤلفه ای 
که در کمدی ســیاه محلــی از اعراب ندارد. اام فیلم ســاز که 
این  گونه را نمی شناســد می افتد به قهقهــه گرفتن. اام چون 
بلد نیست از پس همین اکر هم برنمی آید. در نطفه می امند. 
کلیدی ترین فصــل فیلم،  خفــه می شــود. همچنان کــه در 

شدن به آدم ها و موقعیت ها، واقع گرایی اش زیر سؤال برود.
رمی می آید که ســازنده از زامن ناگرش فیلم نامه 

ُ
این البته از ف

انتخاب کرده. ســرگردانی از همین جا شــروع می شود. معلوم 
نیســت هدف اصلی فیلم چیســت. می خواهد از شــخصیت 
اصلی اش قهرامن بســازد؟ پس چــرا روی او تمرکز نمی کند؟ 
می خواهد تعمیر و ســاخت یک هواپیــامی وطنی را در یک 
موقعیت بحرانی و کشــاکش مخالفت های داخلی و خارجی 
نامیــش دهد پس چــرا رنِج آن همه آدم دیده نمی شــود. بله 
خب، دو، ســه پالن هست که آدم ها از بی پولی گالیه می کنند 
یا مهندســی را زنــدان می اندازند. اام حتی این هــا هم روح ام 
خــراش نمی دهد، نگرانامن نمی کنــد. می دانیم که در چنین 
 همه چیز به نتیجه می رســد و شکست ها هامن 

ً
فیلمی حتام

انــدازه بی امیه اند که پیروزی ها. فرودهــا هامن قدر کم رمقند 
که اوج ها. ســاختار تکه تکه فیلم نامه کمک نکرده به روایت 
اکمل تــر و دید همه جانبه؛ حــاال که منصــور را می بینیم این 
برش ها و تکه ها شــبیه وصله پینه هایی اند که قطعات را کنار 
هــم چیده اند تا زامن الزم بــرای یک فیلم بلند فراهم شــود. 
می شود خیلی تکه ها را برداشت، جابه جایشان کرد و باز هم 
دید که آب از آب تان نمی خوَرد. نه از پیوســتگی دراامتیک 
خبری هســت نه از پی رنگی که هدایتامن کند به یک ســمت 
مشــخص. این نمونه گزارشگرِی بد است که هدفش توصیف 
واقیع و آدم هاســت اام چیــزی جز خالصه خبــر به ام عرضه 
نمی کند. آن هواپیامیی که آخر فیلم بلند می شــود حامســه 
نیســت، ادای حامســه را درمی آورد. چون فیلم از ام خواسته 
جــدی اش نگیریم. منصور جــان ندارد و فیلــم بی جان هم 

ارزشی ندارد.   

شــخصیت اول در میزانســی ســیاه بازی و مطرب آمبانه قرار 
گریه بگیرد. الحق که عطــاران همه تجربه و  اســت از جمع 
توان بازیگری اش را خرج می کند، ولی واقحت دور�یین، لنزها، 
میزانسن و تقطیع نامهای مردم سرخوِش بی خبر از واقعیت، 
کنشی در هر دو ســو ایجاد نمی کند و هر چه بازیگر َزنِجموره 
می زند و مردم حاضر در مجلس صدای خنده هایشــان باالتر 
مــی رود، مخاطب فیلم بیشــتر از فیلم بــدش می آید. تحقیر 

مردم در اوج است.
خدا بیامرزد رفتاگن همه را. قدیمی ها از روی تجربه می گفتند، 
می خواهی کســی را بشناسی و بدانی که عمق و سطح درکش 
چقدر اســت، ببین با چه کســانی نشست و�رخاست می کند. 
وقتی خبر ساخت شیشــلیک با فیلم نامه ای از »امیرمهدی 
ژوله« منتشــر شــد، شــوک عجیبی به عالقه مندان سینامی 
جــدی وارد شــد؛ نویســنده ای کــه دســتامیه هایش خیلــی 
پایین تر از اســتانداردهای ســینامیی بود و پایــاگه پذیرش او 
را فضای زردســاالرانه مجــازی رقم مــی زد. هم  اویی که البته 
در مدیــوم خــودش -ســاختن جوک هــای یک بار مصرف و 

- موفق ظاهر شده بود. استندآپ کمدی های روده ُبر
، خدا بیامــرزد، منتقــد صاحب ســبک جهانی،  همین طــور
 آمرزیده خواهد شــد چون دوران 

ً
»رابیــن وود« را کــه حتــام

مفیــد بودنش بر برخی ســلوک فردی اش غلبه داشــت. وود 
می گوید فیلم ســازانی که در هر قــدم روبه جلو، بنیه تکنیکی 
 فرمی خود را تقویت می کنند بی تردید از حاشیه ها 

ً
و خصوصا

و سیاســت زدگی دوری می کننــد و متقابــاًل پیوندشــان بــا 
دســتامیه های ادبی انســانی میهنشــان محکم تر می شود، 
 اثر عمیــق مضمونی 

ً
چرا که فــرم جــذاب و رادیال، الــزاام

می آفریند، یعنی کم کــم به جرگه هنرمندان می پیوندند )نقل 
به مضمون(. دقت کنید؛ این تحلیل صاحب نظری اســت که 
 » فیلم بی ارتباط با سیاســت، اقتصــاد و اعتراض را »ضد هنر
می شناســد، اام هم او به شــدت در نقد بی هنران شبه سیاسی 

می تازد.
شیشــلیک، فیلم بی هنران اســت. بی فرم و هردمبیل است. 
فقدان شــکل و ریخت، یکی از چند کمدین خوب ســینامی 

ایران، یعنی رضا عطاران را سوزانده است.   

سید علی سیدان
کریم نیکونظرمنتقد سینام

منتقد سینام

محمدتقی فهیم
منتقد سینام
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چقد چپ و راست هی به #مهدویان فحش می دید! اعدت کردید جای گفت وگو با  افطمه تراکشوند
آدامی مهم ازشون ترس ایجاد کنید؟ #شیشلیک رو ندیدم ولی مطمئنم خارج کردن فضا از حالت نرامل روی 

تصمیامت اکرگردان ها تأثیر می ذاره و جای فکر به اثر رو جواب این واون تمرکز می کنن

سیاوش سرمدی را خیلی ها با مستند »تهران، تقاطع سئول« می  مجمدجواد توسلی
شناسن، که زین پس با فیلم سینامیی #منصور بیشتر خواهید شناخت. فیلمی با بازی و 

شخصیت پردازی های جذاب.

منصور قهرامن واقعی #ایران است اام خیلی هاامن تقرییبا هیچ چیز از او  مجید اکبرزاده
نمی دانیم! یک فرامنده دوست داشتنی و یک مدیر "خسته نشو". روایت این قهرامن که به شکل 
هوشمندانه ای اسیر شعار نشده و مخاطِب شعارزده را پا به پا همراه می کند را همه ایرانی ها باید ببینند!

رد 
ُ
ک توهین به 

در زاالوا چنان 
سنگین است 
که انسان آرزو 
می کند ای اکش 
ردها این 

ُ
ک

فیلم را نبینند 
و نگذارند که 
دیگران هم 
ببینند

سینامی 
ضد مردم، 
سینامیی 
است که در آن 
مردم، قهرامن 
خودشان را 
باالی دار برده 
و به کشتن 
او رضایت 
می دهند

   شیشلیک
اکر زیاد غلط نیســت. مردمی حاشیه نشین،  ظاهر 
در وضعــی کمیــک، ناتــوان از فهم فریب سازامندهی شــده 
باالدســتی ها، از همه هستی خود ســاقط هستند و در ضمِن 
اگهانه ای هم ندارند. اام کمی  این ســقوط خود، هیچ کنش آ
دقیق تر که ناگه بکنیم، متوجه می شــویم یکجای این سیرک 
اکر  -همین جشنواره فیلم فجر امسال را می گویم- و یکجای 

بازیگران آن، یعنی همین امثال »مهدویان«، مشکلی دارد.
فیلــم از ام می خواهد بــه فقرا بخندیــم و باورهای مذهبی و 
غیر مذهبی آن ها را مســخره کنیم. تا قبل از شروع تراژدی ها، 

ام به بدبختی ها می خندیم، بدون آنکه:
 جز هامن 

ً
1. بفهمیم منشــأ این بدبختی ها چیســت )طبعــا

جواب کلیشه ای آدم بدها(
2. بدون اینکه نشــان دهد چرا و چطور باید از این بن بســت 

خارج شد.
درباره اولی، با دروغ بزرگی روبه رو هستیم و آن اینکه گسترش 
فقــر بخاطر باور داشــتن به شــرافت فقر اســت )چرندیات 
خوشــگل شامل شهری(. این در کنار اشــاره های تلویحی به 
احتاماًل رهبری انجام می شــود. بزرگ بــودن این دروغ نیاز به 
توضیــح ندارد، چرا که هیچ یــک از ام فقــرا و آن اغنیا، به فقر 

اعتقادی ندارد.
دروغ دوم آنجایی اســت که خارج شــدن از فقر را که نیازمند 
شــجاعت اعقالنه اســت، نشــان نمی دهد. خروجــی از فقر 
وجود ندارد، زیرا مدیر ارشد این ناکجاآباد، معاونش را قربانی 
می کند تا شــرایط را حفظ کند. فرض کنیم برای جناح حاکم، 
ُدمی تان داده نشــده است، اام چطور این را هضم کنیم که 
همه مردم تا پایان تابع همین ایدئولوژی فقر و رهبر آن باقی 

می امنند و تنها راه فرارشان، جمع کردن اثاثیه و رفتن است؟
اکری و دروغ گویی ســازامن یافته تری هم دچار  این فیلم به ریا
 توهیــن می کند. هیچ کدام 

ً
اســت و آن اینکه به مــردم عمیقا

از فیلم های امســال جشــنواره و ازجمله این، فقیر را معرفی 
نمی کنــد، بلکه در لوای منعکس کردن فقرا، به آن ها توهین 
می کند و به شنیع ترین شکل ممکن آن ها را تمسخر می کند. 
فقیر شــخصیت ندارد، آبــرو ندارد، اخالق نــدارد و عقل هم 
ندارد )البته بعد هم یک ســانس از مرد هزار چهره ســرقت 

می کنیم تا پز و پرستیژ خراب نشود(.
آن قــدر هم واقیع تلخ را بــا ریتم تند قطار می کنیم که کســی 
اکری و  در این ســیاه بازی متوجه فقدان فیلم نامه نشــود. ریا
دروغ گویی سازامن یافته جشــنواره امسال و فیلم ساز سوگلی 
پرورش یافته در نهادهای امنیتی، اینجاست که تالش می کند 
از یــاد مــردم ببرد کــه همین ســینام از مهم تریــن حامیان 
بزرگ تریــن جریان ایجاد کننــده فقر در تارییــخ نیم قرن اخیر 

کشور بود.
ام باید خزعبالت مصور را تحمل کنیم تا از یاد ببریم که:

فقر و تباهی در یک دهه گذشته با ایجاد وسوسه موهومی از 
»شیشلیک آمریایی« آاغز شد،

اگر این روش اکرآمد بود وضعیت سینام و فیلم ایران هر روز تا 
این اندازه اسف بارتر نمی شد.

آاقیان شوراهای ســاخت و نامیش، به راســتی متوجه نشدید 
چگونه مــردم این ســرزمین در فیلم هایی چون شیشــلیک 
و بی  همه چیز و زاالوا به ســخره گرفته شــده اند؟ به حتم »نقد 
 هنر 

ً
مردم« و و تذکر اشــتباهات آن ها را باید انجام داد. اساسا

بدون دغدغه و نقد، هنر بی ارزش اســت، اام شــام حق ندارید 
مشــوق و تأییدکننده و حامی سینامی 

»ضد مردم« باشید.
شــاید نمی دانید ســینامی ضد مردم 
چه شکلی است؟ سینامی ضد مردم، 
آن مــردم،  کــه در  ســینامیی اســت 
خودشــان قهرامن خودشــان را باالی 
دار می برند، همه به کشتن او رضایت 
می دهند و پای نامه اعدام او انگشــت 
« )حتی یک  می زنند و »حتی یک نفر
، تأکید عجیب و پرتکرار شخصیت  نفر
»دهدار« است در فیلم بی همه چیز( 
از یک روستای پر جمعیت در برابر این 
اکر مقاومــت نمی کند. ســینامی ضد 
مردم، ســینامیی است که در آن مردم 
ایران چنان اسب های دونده مسابقه، 
چشم هایشــان بسته شــده است و در 

 Big( یک ایدئولوژی کمنیســتی-اورولی زیر نظر رئیــس بزرگ
Brother( گشــنگی و فقر را ارزش می دانند و حتی شــهدا را به 
مثابه اکرگــر نفهم همین ایدئولوژی تعریــف می کند )در فیلم 

شیشلیک(.
سینامی ضد مردم، سینامیی اســت که در آن خرافه طوری به 
جان تامم )تأکیــد می کنم: تامم( مردم یک روســتا نفوذ پیدا 

کرده اســت که منجِی جســم خود را )دکتر روســتا را( که بارها 
جان آن ها را نجات داده اســت، می کشــند و پــای جنازه او به 

رقص و پایکو�ی می پردازند )در فیلم زاالوا(.
سینامی ضد مردم، سینامیی است که در آن جای شهید و جالد 
عوض می شود. فیلم ســازی که روزی برای مسبب اصلی حال 
امروز مردم، فیلم انتخاباتی ســاخته است حاال در مقام حامی 
مردم بنشیند و از اینکه چرا استخوان مردم را زیر چرخ دنده های 

قدرت طلبی خود خرد کرده اید بیانیه صادر کند.
وقتی ســینامی ایــران را مقابل ســینامی مردم دوســت ژاپن 
می گــذارم، وقتی تکریم از مردم را در ســال های ســخت رکود 
اقتصادی و خیانت و دزدی در ســینامی آمریا می بینم، حتی 
زامنی که به ادبیات کالســیک و دینــی خودامن رجوع می کنم 
و داســتان عشــق و برادری و برابری را در نظام مقدرات ایرانی 
می خوانم؛ درک الگوی ضد مردم برایم ســخت تر و دردناک تر 
می شود. اناگر بعضی از اکرگردانان ایرانی اعدت کرده اند با پول 
این مردم فیلم ســاز شوند و بعد پشــت به همین مردم کنند و 
ضد آن ها فیلم بسازند. اخالق روشنفکرآمبانه ای که در تارییخ 
ایران بســیار تکرار شده و مشکلش در همین حامیت اراگنی و 

سازامنی و دولتی مستقیم است.
 بی آرامن اســت. و 

ً
روشــن فکرآمب در دنیــای امــروز اساســا

 به دنبال ِاتیکت می گردد. او دوست دارد به او بگویند 
ً
شــدیدا

مخملباف، اعشــق این است که او را بی همه چیز معرفی کنند، 
چون این برچسب ها از او تافته جدابافته می سازد. و او دوست 
دارد تافته جدابافته باشــد. این جنس روشــن فکران فقط به 
دنبال الس زدن روشــن فکری بــا جذابیت هایی عمومی مردم 
که روشن فکری اش به این  هستند. به قول »احمد شــاملو« )

جوجه رنگی ها شرف دارد(:
»این ها روشــنفکر نیســتند، سگ ســیر پر خورده هستند، که 

دامغشون خوب اکر می کنه...« همین!  

نقد فیلم

سینمای سوپاپ

یادداشت

مرثیه پُرخورها برای 
گرسنگان

نقد فیلم

کارخانه پشم رجوی و رفقا

کــه تامم قــد در حــال برســاخت فضای  فیلمــی 
محدود تفتیش عقاید است.

فیلم موضوع قدیمی فقر و غنا را دســتامیه خود قرار داده اام 
با وجود امانات مناســبی که در دست دارد نتوانسته از پس 

بیان موضوع خود برآید.
داســتان شیشــلیک امجرای یک کلونی تفتیش عقاید است 
که نباید هوس و آرزو داشــته  برای جامعت اکرگــر محرومی 
اکر  کنتــرل نیروی  باشــند چراکه اگر دلشــان چیزی بخواهد 
برای رئیس اکرخانه »پشم ایران« و مدیر مدرسه اش، سخت 
و دســت نیافتنی خواهد شــد و احتاماًل انگیزش های اکرگری 

گرفت. میان مردم شکل خواهد 
گذشــته از اینکه شــباهتی زیر�وســتی و غریــب میان صف 
صبحاگهــی و ســخنرانی مدیــر اکرخانــه و صف مدرســه و 
ســخنرانی مدیــر وجود دارد و هــر دو به نظــر از یک نقطه 
عزیمت یکســان برخوردارند. یک این هامنی شــیطنت آمیز 
که می توان از منظر ســاختار و نحــوه تفتیش عقاید حاکم بر 
که »مهدویان«، هر دو قسمت امجرای  هر دو فضا دریافت 
نیمــروز را بر مبنــای ایدئولوژی حاکم بر آن هــا بنا کرده. که 
البته این کد فرامتنی نه به امیه و پایه نقد کمک می کند و نه 
مخل آن می شــود اام همین که بدانیم چقــدر ته امنده تفکر 
در باب ســازواکر اعامل قــدرت »فرقه رجــوی« می تواند در 
آثار بعدی یک فیلم ساز رســوب کرده باشد نکته اقبل تأملی 

است.
فضایی که اکرگرها در آن راضی هســتند به اینکه در هفته دو 
بار آب آشامیدنی برایشــان می آورند و روزی چند ساعت برق 
دارند و مدام در ســبد اکالیشان ســیب زمینی پشندی دریافت 
می کننــد و زنانشــان برای ایجــاد اکنون گــرم خانوادگی یاد 
می گیرنــد که چگونه بــا پودر نعنا و اســتفاده از آن به عنوان 
خط چشم شــب های نعنایی برای همسرانشــان رقم بزنند و 
بچه هــا می دانند که در مدرســه حق ندارند آدامس داشــته 
باشــند و حتــی هــوس آدامــس به مغزشــان خطــور کند و 
که در صورت وجــود یک تخم مــرغ زیر  دســت آخر شــامی 

گردد. سیب زمینی می تواند امری خالف اعدت تلقی 
که  گرســنه هایی هســتند  در چنیــن جامعــه ای، قهــرامن، 
پنجاه و شش، هفت ســال پیش در اثر گرسنگی زیاد مرده اند 
و حاال به یادبودشــان هرساله و در مدرسه، جشن گرسناگن 
بر پا می شود. و مخاطب اصاًل نباید فکرش به جای بد برود و 

کند. این جشن ها را با مراسم دیگری این هامنی 
که  داســتان فیلــم به قــدری معلــق و بی چفت و بند اســت 
حتی بــا وجود بازیگران طنازی امنند »پژامن جمشــیدی« و 
»رضــا عطاران« از پــس خنداندن مخاطــب برنمی آید و به 
داللت هــای اروتیک و تکرار برخی مــوارد بی اقعده میان دو 
بازیگر اصلی داستان متوسل می شــود. بی امیگی در روایت 
تا آنجا حال داستان فیلم را وخیم و رو به احتضار می کند که 
وقتی »هاشم« )رضا عطاران( در مراسم خانه باغ ثروتمندان 
از سرنوشت شیشــلیکی خود و »احمد« )پژامن جمشیدی( 
تعریف می کند موضع مخاطــب فیلم با مخاطبانی که اقه اقه 
به حرف های او می خندند تفاوتی نمی کند و مخاطب داخل 
ســالن هم باوجوداینکه می داند او در حــال روایت تراژدی 
حاکــم بر یک قوم و یک جامعه اســت بازهــم با مخاطبان 
همراه می شــود و در موضع آن ها می ایســتد و به این تراژدی 
می خندد. شــاید به این دلیل که تراژدی در اکر نیســت و این 
داســتان بی امیه با نحوه روایت بســیار خام دستانه و ضعیف 
اکرگردان بیش از این اقدر به همراه کردن مخاطبش نیست.

فرم روایت داســتان بی امیه شیشــلیک به قــدری ضعیف و 
بی اقعــده ازاکردرآمده که اگر نبود نام پرتکرار این ســال های 
ســینامی ایــران به هیچ عنوان نمی شــد بــرای آن اهمیت و 
اعتباری اقئل شــد. فیلم در نحوه روایت خود هرچند دغدغه 
دیرینــه »مســعود ده نمکی« -یعنــی فقر و غنــا و دو رویی و 
فســاد مدیران- را به یدک می کشد اام در نحوه پرداخت هرگز 
نمی تواند راضی کننده باشد و مخاطب را با خود همراه نامید. 
به ایــن اعتبار بایــد شیشــلیک را ضعیف ترین اثــر اکرنامه 

مهدویان به حساب آورد.
مــردم شیشــلیک موجوداتی مسخ شــده و منفعــل تصویر 
می شــوند که در فضایی الجرم، فقط برای زنده امندن، در بند 
استعامر اکرخانه پشم ایران تالش می کنند و با تامم نداری ها 

به نحوی ایدئولوژیک و درون زا مطابقت داده شده اند.
کیــد بــر نابرخــورداری تعمدی در داســتان به قــدری باال  تأ
کــه روایــت را از حالت اعدی و واقعــی و حتی ناگه  می گیرد 
اگزجــره ژورنالیســتی خــارج می کند و بــه مرزهــای افنتزی 
نزدیک می نامیــد. در این فضا هم به دلیــل تامم قد نبودن 
وجه افنتزی داســتان و وجود و حضــور داللت های فرامتنی 
سیاســی و اقتصادی فــراوان که مر�وط به اعلم واقع اســت 
توفیقــی حاصل نمی شــود و درنهایت، نتیجه چیزی نیســت 
جز داســتانی معلق و گیر افتاده در مرز واقعیت و افنتزی که 
گینی  نه قدرت اســتحام واقعیت را دارد و نه لطافت و هنرآ

افنتزی.   

سیدمهدی ناظمی
دکترای فلسفه محض
و پژوهشگر حوزه فلسفه سینام

که اعمل حضیض امروز با صدقه درســت نمی شود با ساختار 
اعدالنه درست می شود،

، بی عقل و بی شــخصیت نیســت، فقیر بدون امان  که فقیر
است،

که فقیران همین جا در شهرها و بغل گوش خود ام با از دست 
دادن پی در پــی فرصت های شــغلی ناشــی از سیاســت های 
دولــت لیبرال به ایــن روز افتاده اند و برای دیــدن آن ها الزم 

نیست بلیت بخرید و به خارج از شهر سفر کنید،
 از طریق مدرن ترین خواســته های ام 

ً
که اعمل فقــر ام دقیقا

رادیال شــد و نه از طریق توصیه هــای خاله زنکی و اعمیانه 
، بی خطر

که از یاد ببریــم اعمل فقر  و باالخــره 
اکر دروغ گوی  ام همین ســینامی ریــا
که خود را  متهوع ســوپاپ دولت بود 
ستاد انتخاباتی لیبرالیسم و طالیه دار 

پیشرفت معرفی کرد.
سینامی مهدویان، سینامی توهین به 
مردم و توجیه وضــع موجود در لوای 
اکرانــه و صدقه دروغین  همدردی ریا

است.

   زاالوا
ژانر وحشت در کشور ام مهجور است 
و به دالیل متعدد، در بین فیلم سازان 
طرفــدار چندانــی نــدارد. در حالی که 
ایــن ژانــر از پرطرفدارترین گونه های 

، به دلیــل تارییخ  ســینامیی بوده و هســت و از ســوی دیگــر
پر رمز و راز فرهنگ ســنتی ام، امانات وســیعی برای ساخت 

داستان های ترسناک وجود دارد.
اغلب همین چند اثر معدود ترســناک ایرانی هم بیشتر رئال 

هستند و سویه های افنتزی ژانر را ندارند.
ایــن مقدمــه الزم بود تــا مخاطــب در آاغز فیلم ســینامیی 
زاالوا ایــن گــامن بــد را نبرد که بعد از ســال ها قرار اســت از 
مشــاهده یک فیلم ترسناک لذت ببرد! نه چنین چیزی تقدیر 
 یک فیلم 

ً
مخاطب امسال ســینامی ایران نیست. زاالوا صراف

روشن فکرانه دیگر است!

بعید است کسی اغفلگیر شده باشد. اغفلگیری معنایی ندارد، 
اکثریــت فیلم هــای جشــنواره، به نوعی ادای روشــن فکرانه 
داشــته اند، فقط هرکدام ترجیح داده اند بخشــی را برجســته 

کنند.
در فیلم ترسناک، منشأ ترس است که تکلیف اثر را مشخص 
، حیوانات هســتند؟ موجودات آســامنی؟  می کند. منشــأ اثــر
شــیاطین؟ جنگل؟ شــرق؟ غرب؟... این منشــأ، روشن کننده 

موضع فلسفی یا اجتامعی اثر خواهد شد.
، به ظاهر خراافت است. دقت  منشــأ ظاهری ترس در این اثر
کنید که مخاطب از حداقلی از تخیل و هیجان و معامپردازی 
محروم است و فیلم در هامن بای بسم اهلل تامم و کامل خود 
را لو می دهد. مردمی روســتایی و اهل خراافت که تحت تأثیر 
و قیمومیت خرافه سازان هستند، اعمل اصلی خطر هم برای 
خودشــان هســتند و هم »ام«: همه ام کســانی که با استوار 
و دکتــر همذات پنــداری می کنیــم و با چشــمی اگزوتیک به 

ُکرد خود ناگه می کنیم. هم وطنان 
ُکرد زبان  طرفه آنکه برخی از اعضای اصلی گروه سازنده خود 
هســتند و هم ایشــان توهین کننده ترین فیلم تارییخ سینامی 

ایران را به ُکردها ساخته اند.
ُکردهای روســتای داستان، خرافه پرســت، لجوج و متعصب، 
بیــامر و بی رحم، عقب امنــده و منفعل هســتند. این تصویر 
ُکردها، در ســینام ســابقه ای نداشــته است و  وحشــتناک از 
معنایــی جــز تحقیر ُکردهــا را نمی دهــد. تنها اعقــالن این 
ســرزمین خطرناک، عضــو »ســپاه دانــش« و »ژاندارمری« 
، عقالنیت و علم با رهبری بروکراسی  هســتند. به عبارت دیگر
 
ً
میلیتاریستی است که امان حضور دارد و در مقابل او صراف

خرافه است که صف آرایی می کند.
اندک جذابیت اثر به تقلید دست و پا شکســته ای اســت که از 
 فرم جدیــدی اتفاق بیفتد. 

ً
سرخپوســت دارد. بی آنکــه واقعا

اغــراق آن قــدر زیاد اســت که نمی شــود اثر را در بســتر یک 
روســتای ُکردنشــین واقعی در نیم قرن پیش فهمید. و آن قدر 
از خیال و افنتزی دور است که نمی شود با بازی جهان خیالی 

اثر همراه شد.
ُکرد در این اثر چنان ســنگین است که انسان آرزو  توهین به 
می کند ای اکش ُکردها این فیلم را نبینند و نگذارند که دیگران 

هم ببینند.  

سیدمحمد حسینی
فیلمنامه نویس و منتقد

سجاد مهراگن
منتقد سینام

جشــنواره فیلم فجر هر سال الگوی مشخصی را به 
عنوان گفتامن اساســی خود به نامیــش می گذارد. 
ســالی گزاره »ســینامی فالکت« در آن برجســته و سال دیگر 
»ســینامی ضد مــرد«، یک بــار اقطبــه فیلم های جشــنواره 
»رنگ باز سیاسی« می شوند و یک ســال »خیانت« تم اصلی 
جشنواره فیلم فجر می شــود. در تامم این سال ها نیز سازامن 
سینامیی و شورای پروانه نامیشی حضور داشته است که غیر از 
همراهی و جهت دهی به ســاخت این گفتامن های پوشالی و 
بی نتیجه و دور از مردم اکر دیگری نکرده اســت. اینکه در روز 
، بتوانیــد بــا اقطعیــت از »ضد  ســوم جشــنواره فیلــم فجــر
کنید، فقــط نتیجه  مردم« بودن جشــنواره امســال صحبــت 

اکرآمدی این شوراها و مدیران سازامن سینامیی است. نا
تا کی قرار است قیمومیت و تصمیم گیری برای محتوا را بجای 
ســپردن به الگویــی سیاســت گذارانه و طراحی خط و مشــی 
اعلامنــه، به دســت افــراد خاصــی بســپاریم کــه تحت تأثیر 
جریان های سیاســی و صنفی و ســلیقه ای در شوراهای پروانه 
ساخت و نامیش هر روز نسخه جدیدی برای رأی خود بپیچند؟ 

  زاالوا
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چشــامن مخاطب را خیره می کنند و ذهن آن ها را وا می دارند 
تا روی صفحه نامیش تمرکز کنند. فیلمســازان، از خبره ترین 
افراد بــرای اندازه گیری توجه هســتند. هم چنیــن آژانس های 
تبلیغاتی و بازاریاب هایی که سال ها کوشیده اند توجه مخاطب 

را جلب کنند، نگه دارند و اندازه بگیرند.
نظریه پــردازان حــوزه ســرگرمی معتقدنــد مدیــران صنایــع 
توجه برانگیــز بایــد »اصل توزییــع« را ســرلوحه اکر خود قرار 
دهند. این اصل می گوید اگر میزان توجه نمی تواند به شــکل 
چشــمگیری افزایــش پیدا کند، پس ســازامن ها می بایســت 
راه های مؤثرتــری پیدا کنند تا این میــزان محدود را معطوف 
کــه اهمیــت و موضوعیت دارد.  کنند  به اطالاعت و دانشــی 
کســانی که می خواهند با موفقیت، توجه را مدیریت کنند، باید 
ارزیابی دقیقی از مقصد فعلی توجه داشــته باشند و اطمینان 
حاصل کنند که داده هایشان ارزش جلب توجه را دارند. آن ها 

باید دایره داده ها و دانش را هرچه بیشــتر محدود 
کنند و دانش بیهوده یا بــی ارزش را دور بریزند تا از 

پرت شدن حواس ها جلوگیری کنند.

   ارزِش افــزوده از جنــس جشــنواره فیلــم: 
فستیوال ها با فیلم ها چه می کنند؟

در جشــنواره های فیلم، ارزشــی جهانی به فیلم ها 
و حتــی اکخ هــای جشــنواره ها اضافــه می شــود. 
جشــنواره ها این را مدیون رســانه هســتند. عنصر 
رســانه در جشــنواره ها مثل عنصر ایکس می امند 
و چه جشــنواره ای بهتر از »کن« می تواند به عنوان 
کن، نمونه ای جذاب  مثال بررسی شود. جشــنواره 
از یک اکرخانه اســت که در آن انســان های اعدی 
تبدیل به نامدهای فرهنگی-رســانه ای می شوند؛ 
جایی کــه یک شــهر معمولــی و اعدی را تبدیل به 
یــک مان خاص و منحصربه فــرد می کند؛ جایی 

که هزاران دور�ییــن از هزاران رســانٔه بین المللی با هم یکی 
می شــوند و در اقمت یــک نورافکن واحــد قدرتمند، اتفااقت 
جشــنواره را با وضوح تامم به  همٔه دنیــا مخابره می کنند و در 
عرصٔه فرهنگی و حتی سیاســی بین المللی جریان می سازند. 
پوشش رســانه ای، خط ارتباطی میان یک رویداد محلی مثل 

جشنواره فیلم با عرصٔه بین المللی است.
همین سمفونی جذاب رسانه و جشنواره است که هدف نهایی 
- هامن جلب توجه - را دســت یافتنی می کند. جشــنواره های 
زیادی در ساخت این سمفونی موفق بوده اند. صحنه آرایی ها و 
میزان سن های جشنواره های فیلم اگهی آن قدر پررنگ ولعاب 
، بیشــتر از کیفیت بازی اش  و چشــم نواز است که خوِد بازیگر
در یک فیلم مورد توجه قرار می گیرد. بازیگر بودن یک مقولٔه 
فنی اســت که شاید نتواند چندان در جلب توجه موفق باشد، 
اام ســلبریتی بودن یک »کیفیت« اســت که جشــنواره ها در 
تولیــد آن نقش جدی و اساســی دارنــد و از رهگذر محصول 

خود، توجه جلب می کنند و به سود می رسند.
جشــنواره های فیلم، نقطــٔه تجمع طیف وســیعی از فیلم ها، 
نامینــداگن رســانه ها، ســتاره ها و منتقدهــا هســتند که اگر 
به خاطــر آن جشــنواره نبــود، هرگــز یک جــا دور هم جمع 

نمی شدند. خودتان حجم توجهی که جلب این نقطٔه محدود 
می شود را تصور کنید. همین باعث می شود حتی اکخ جشنواره 
و پیاده روهــای رو�روی اکخ نیز اهمیــت و ارزش پیدا کنند، تا 

جایی که طراحی های خاص برای آن ها انجام می شود.
توجه، هســتٔه صنعت ســرگرمی اســت. اگر هیچ کس در مورد 
یــک جشــنواره گــزارش تهیــه نکنــد، هیچ کــس عکس ها و 
فیلم هــای آن را نبیند یا هیچ کس بــرای دیدن فیلم هایش به 
سینام نرود، اناگر که هیچ وقت اتفاق نیفتاده است. با گسترده 
شــدن پدیدٔه جشــنوارٔه فیلم در ســطح بین المللی و افزایش 
راقبت میــان این جشــنواره ها از دهه هــای ۸۰ و ۹۰ میالدی، 
اقلب جشــنواره وارد دورٔه گذار بســیار مهمی شــده است. در 
، اندک اندک تامیز میان هنر و ســرگرمی تیره  ایــن دوران گذار
و تار می شود. ســروصدای جشنواره ها و توجه رسانه ها توسط 
کمپانی های حامی املی فستیوال های فیلم ضریب می خورد. 
در جشــنواره های فیلم، هرکسی، هر فیلمی و هر 
شــرکتی که حضور دارد، با دیگران بر ســر جلب 

توجه راقبت می کند.
جشــنواره های فیلم این امان را برای فیلم های 
کــه در معرض  هنری و مســتقل فراهم می کنند 
گیرند. جشــنواره ها  دید مخاطبان بیشــتری قرار 
روش های زیادی بــرای ایجاد ارزش افزوده به نفع 
فیلم هــای انتخابی دارند: نامزد کردنشــان برای 
دریافــت جایزه، اعطای جایزه، جلب کردن توجه 
رســانه ها به ایــن فیلم ها و قــرار دادنشــان در 
معرض نــاگه هیئت های داوران. جشــنواره های 
فیلــم نه تنها فرهنــگ و تجارت را بــا هم ترکیب 
می کننــد، بلکه تلفیقی می ســازند از پدیده هایی 
کــه در حالت اعدی هیچ نســبتی با هــم ندارند؛ 
ملغمــه ای از آزمــون و خطــا، ســرگرمی، منافع 
ژئو�ولتیک و ســرامیه گذاری جهانــی. آن ها برای 
این  اکر، مفهــوم »محلی« یا منطقه ای را با مفهوم »جهانی« 
و بین المللی در هــم می آمیزند و موفقیتشــان در انجام این 

أمموریت را مرهون به اکرگیری قواعد اقتصاِد توجه هستند.
نقش جشــنواره ها در ایجاد ارزش های ســمبلیک، فرهنگی، 
اجتامعی و اقتصادی اقبل چشم پوشــی نیست. جشنواره های 
فیلــم می توانند همزامن امان بهره منــدی از زییبایی هنر در 
حین جذب شــدن را در دل جامعه یــا هامن جامعه پذیری را 
کنند، زیــرا انگیزه های مخاطبان جشــنواره های فیلم  فراهم 
می تواند دو وجه داشته باشد. یعنی مخاطبان این جشنواره ها 
دو دســته اند: کســانی که به خاطر فیلم به جشــنواره می آیند 
( و کسانی که به خاطر خود جشنواره  )بهره مندی از زییبایی هنر

به جشنواره می آیند )جذب شدن در جامعه(.
جشــنواره ها به خو�ی مفهــوم اقتصاِد توجــه را فهمیده اند و 
پنجره هــای جدیــد در مدیریت توجــه باز کرده انــد. در زامن 
برگزاری هرکدام از این جشــنواره ها، آن قــدر توجه مخاطبان 
جلب جشنواره و دورچین هایش می شود که هرچیز دیگری تا 

مدت ها در حاشیه قرار می گیرد.   

اگر کسی در 
مورد جشنواره 
گزارش تهیه 
نکند، یا برای 
دیدن فیلم ها 
به سینام 
نرود، اناگر 
که هیچ وقت 
اتفاق نیفتاده 
است

جشنواره های فیلم، فضایی برای خالقیت و کشمکش 
بر سر ایده های تازه هستند و شبکه ای از فیلمسازان، 
منتقدان، مخاطبان و دیگر افراد درگیر در صنعت و هنر سینام را 
برای بحث بر سر گذشــته، حال و آینده، گرد هم جمع می کنند. 
اکخ جشــنواره ها هامننــد شــهر محل برگــزاری، اغلــب واجد 
ویژگی هــای فرهنگی به خصوصی هســتند. در برخــی موارد، 
ســاختامن یک هتل تاریخی به عنوان محل ثابت جشنواره در 
نظــر گرفته شــده و در برخی دیگــر، یک بنای تــازه با معامری 
منحصر به فرد، مختص آن جشــنواره احداث شــده اســت. اام 
ویژگی مشــترک ایــن مان ها، ســابقه طوالنی برگــزاری یک 
جشــنواره در آن هاست و این اســتمرار، هویت بنا را شکل داده 

است.

ونیز        »اکخ ســینام«1 به عنوان اکخ اصلی جشــنواره فیلم 
ونیز در ســال ۱۹۳۷ و همزامن با برگــزاری پنجمین دوره از این 
رویداد با معامری مدرنیستی احداث شد و تاکنون محل برگزاری 

این جشنواره بوده است. 

کن        اولین اکخ جشــنواره فیلم 
کــن در ســال ۱۹۴۹ در محل فعلی 
»هتل امریوت« در بلوار »کروآزت«۲ 
احداث شــده بود. پــس از موفقیت 
جشــنواره و گســترش مخاطبان آن 
و همچنیــن برگــزاری بــازار رســانه 
فرآینــد   ،۱۹۶۵ ســال  از   )MIPTV(
ساخت »اکخ جشــنواره ها و کنگره ی 

شهر کن« در سال ۱۹۷۹ آاغز شد. این ساختامن شش طبقه که 
توسط معامران مدرنیست فرانسوی طراحی شده بود در در سال 

۱۹۸۲ افتتاح شد و در سال ۱۹۹۹ توسعه یافت.

برلین        فیلم ها در سینامهای مختلفی در شهر برلین )حدود 
۲۰ ســینام( به نامیــش درمی آیند و محل اصلی جشــنواره، اکخ 
برلیناله واقع در میدان پوستدامر3 برلین است. این ساختامن که 
در واقع یک تاالر کنســرت و سالن اپراست، هر سال به مدت دو 
هفته به جشنواره فیلم برلین اختصاص داده می شود. پوستدامر 
نامدی از برلین مدرن است که پیوندی ناگسستنی با گذشته این 
شــهر تاریخی دارد. این میدان تاریخی در قرن نوزدهم تاسیس 
شــد، در بمباران های جنگ  جهانی دوم با خاک یکســان شد 
و در طول جنگ ســرد نیز محل عبور دیوار مشــهور برلین بود. 
پس از فروریختن دیوار، پوســتدامر و ساختامن های اطراف آن 
توسط معامران آلامنی و ایتالیایی بازسازی شد و از سال ۲۰۰۰ به 

جشنواره فیلم برلین اختصاص یافت.

اکرلــووی واری        هتــل ترامل4 و 
هتل بزرگ پاپ5 در شــهر توریســتی 
»اکرلــووی واری« واقع در جمهوری 
چک، هر ســاله میزبان این رویداد 
سینامیی هستند. هتل تاریخی پاپ 
در ســال ۱۷۰۱ تاســیس شــده و در 
طول ســه قرن اخیر بازســازی ها و 

توسعه های متعددی روی ساختامن آن انجام گرفته است. هتل 
ترامل به عنوان محل اصلی جشــنواره با ۶ سالن سینام در کنار 
سالن ســینامی هتل پاپ و ۶ سینامی دیگر در سطح شهر، به 

اکران فیلم های جشنواره می پردازند.

لواکرنو        جشــنواره فیلم لواکرنو که اکر خود را از ســال ۱۹۷۱ 
آاغز کرد، با اکران های فضای باز در میدان اصلی شــهر لواکرنو 
)پیازا گرانده(6 شناخته می شــود. این برنامه با ۸۰۰۰ مخاطب، 
اکران هــای  بزرگتریــن  از  یکــی 
فضای بــاز در جهان محســوب 
»اکخ   ،۲۰۱۷ ســال  در  می شــود. 
ســینام«7 به عنوان محل اصلی 
برگزاری جشنواره افتتاح شد و در 
کنار ساختامن بازسازی شده تاالر 
گرن رکس8 و ۸ سینامی دیگر در 
لواکرنو، میزبــان مخاطبان این 

جشنواره قرار گرفت.

ســن سباســتین        پــس از 
پایان ســاخت مرکز کنگره و تاالر 
کنفرانس »کورســال«9 در ســال 
۱۹۹۹، این بنای مــدرن به عنوان 
اکخ باسابقه ترین جشنواره فیلم 
اســپانیا در نظر گرفته شــد. این 
جشنواره از ســال ۱۹۵۳ در شهر 
توریستی سن سباســتین واقع در 

ایالت باسک ـ یکی از بخش های خودمختار در شامل اسپانیا 
ـ برگزار می شود.

ساندنس        جشنواره فیلم ساندنس، که با هدف حامیت از 
سینامی مستقل تاسیس شده است، در حدود ۲۰ سینامی محلی 
واقع در شــهرهای پارک سیتی و ســالت لیک سیتی و همچنین 
پناهاگه کوهســتانی ســاندنس در ایالت یوتا برگزار می شــود. 
عالوه بــر آن اســتودیوها و دافتر متعددی بــرای خبرناگران و 
رســانه ها و همچنین اکفه ها، رستوران ها و فروشاگه های شهر 
کوچک پارک سیتی برای ارائه سرویس به مخاطبان گسترده این 

جشنواره در نظر گرفته شده  است.  

کاخ سینما
مروری بر تاریخچٔه ماکن برگزاری

جشنواره های بین المللی

اقتصاِد فستیوالی
جشنواره های فیلم و پدیدۀ »مدیریت توجه«

بخش
آخر

کدام فیلم ها بیشترین توجه را به خود جلب می کند؟
اولیــن صنایعی کــه وارد عرصٔه اندازه گیــری و رصِد 
پدیدٔه توجه شدند، رادیو و تلویزیون بودند. صنعت فیلمسازی 
و جشنواره های فیلم نیز از پِس آن ها به راه افتادند. تحقیقات 
اخیر نشان داده است که برخالف تصور پیشین، وقتی تصمیم 
می گیریم یک فیلم را ببینیم یا در جشــنواره ای شــرکت کنیم، 
توجهامن بیشــتر از جنــس توجه اجباری و غیرجذاب اســت 
تــا توجه اختیــاری و جذاب. زیرا اگرچــه از نظر یک مخاطب 
ممکن اســت فیلمی در مقایســه با فیلم هــای دیگر جذاب 
نباشــد، اام به خاطر ترس از این که از یــک جمع عقب بامند 
یا نتواند میان آن هــا در مورد آن فیلم صحبت کند یا دیگران 
ســرزنش اش کنند که چــرا آن فیلم خــاص را ندیده، تصمیم 
کتورها، همگی در تصمیم نهایی  می گیرد فیلم را ببیند. این اف
فرد تأثیر دارند و باعث می شوند افراد توجه اجباری و غیرجذاب 
را به توجه اختیــاری و جذاب ترجیح دهنــد. همین وضعیت 
را می توان در مورد فیلم هایی مشــاهده کرد که شــاید کیفیت 
مناسبی نداشته باشند یا در دایره سلیقه یک نفر نگنجند، اام 
از بس هرطرف را ناگه می کند آن را می بیند و یکسره تبلیغاتش 
جلو چشمش ظاهر می شود، تصمیم می گیرد آن را ببیند. این 
توجه نیز اجباری و غیرجذاب است که تبلیغات گسترده باعث 
شکل گیری آن می شود. جشــنواره های فیلم نیز از این ترکیب 
جادویی اســتفاده می کنند تا مخاطبان بیشتری را سمت خود 
بکشند؛ ترکیب تبلیغات، رسانه ها و صحبت هایی که دهن به 

دهن می شود.
اولین اگم در مدیریت مؤثرِ توجه این اســت که بی دلیل تأکید 
نکنیم مردم براســاس منطق عمل می کنند. توجه ام اراگنیک 
اســت. مغز ام ظرفیت بی نظیری برای دریافت اطالاعت دارد. 
ام میلیون هــا ذرٔه داده را مشــاهده می کنیم؛ بــا تامم حواس 
پنج اگنه امن و به صورت هم زامن. مشــکل این جاســت که ام 
در یــک لحظه واحد فقــط می توانیم یک یــا دو اکر را انجام 
دهیم. در فرایند تامل ام انسان ها، یک تنگنا در توانایی امن 
برای تمرکز روی اطالاعت ایجاد شــده اســت. این تنگنا اجازه 
اگه  نمی دهد بیشــتر از یک مقدار محدوِد اطالاعت وارد خودآ
ام شــود. مهم تریــن عملکرد توجه، جذب اطالاعت نیســت، 
رصد اطالاعت اســت. با این حال، ام روی اطالاعتی که موفق 
اگه ام شوند،  می شوند از تنگنای توجه ام عبور کنند و وارد خودآ
کنترلی نداریم. مثاًل، چیزهای بزرگ در طبیعت بیشتر توجه ام 
را جلب می کنند تا چیزهای کوچک. ساختار اولویت  های مغز 
برای تعیین این که کدام داده ها از تنگنای توجه ام عبور کنند، 
شبیه سلســله مراتب هرم نیازهای انســان است که »آبراهام 
امســلو«1 در دهٔه پنجاه میالدی توصیف کرد. فقط زامنی مغز 
منبع محدود توجه را صرف نیازهایی نظیر ارتباطات اجتامعی 
می کند که نیازهای فیزیکِی الزم برای بقای انســان تأمین شده 
باشــد. هم چنین، فقط زامنی توجه ام جلب یادگیری انتزاعی 
می شــود که نیازهایی نظیر ارتباطات اجتامعی ام تأمین شده 
باشــد. فقط زامنی توجهــامن جلب زییبایی و زییبایی شناســی 
می شــود که نیاز به یادگیری انتزاعی در ام تأمین شده باشد. و 

این هرم همین طور پایین تر می رود.
می توان گفت که جشنواره های فیلم به خو�ی این هرم نیازها 
را درک کرده اند و پنهانی و آشارا این شعار را به مخاطب القا 
می کننــد: منطقی فکر نکنید، بیولوژیک فکر کنید. این شــعار 
را می تــوان حتی در طراحی بخش های مختلف جشــنواره ها، 
انتخاب فیلم ها، زمینه های موضوعــی مثل هم جنس بازی و 

سیاست و غیره دید.

   جشنواره های فیلم و چالشی به اسم انساِن خودشیفته
«۲ در کتاب »در  روانشــناس معروفی به اســم »چارلــز ِدرِ�ــر
جســت وجوی توجــه« اســتدالل می کنــد که انســان ها طی 
سال های اخیر به شکلی روزافزون در حال خودشیفته تر شدن 
هســتند و فرهنگ عمومی و اکپیتالیسِم مشتری-محور منجر 
به شــکل گیری یک نیاز مفرط به توجه در ســطح فردی شده 
اســت. این نیاز مفرط را باید تأمین کرد: برای این که شخصی 
را مجبور کنید به داده های شــام توجه کند، باید آن داده ها در 
مورد هامن شــخص باشــد. بنابراین، یکی از اصول مدیریت 
توجه این است که با استفاده از تجربه های شخصی و ضمیمه  
کــردِن معانی پرقدرت به آن تجربه ها، توجه افراد را تحریک و 

دست اکری کنید.
صنایع متعددی در بازار توجه حضور دارند و فعالیت می کنند، 
 جشنواره های 

ً
مثل تبلیغات، فیلم، تلویزیون و انتشارات. قطعا

فیلــم بخش مهمی از این بازار هســتند. افرادی کــه در زمینٔه 
مدیریــت توجــه فعالیــت دارنــد، می دانند که میــزان توجه 
مخاطب محدود اســت. اصواًل یک جنگ جدی میان دنیای 
تجارت با جامعه بر ســر »توجه« وجــود دارد. دنیای تجارت 
کند و جامعه  می جنگد تا توجه بیشــتری از جامعه دریافــت 
می جنگــد تا توجــه ش را دقیق تر و با وســواس بیشــتر خرج 
کند. قوی ترین راقبت در میانٔه جنِگ صنعت توجه از ســمت 

اینترنت می آید.
طی دهه بیستم میالدی، هالیوود قدرتمندترین اکرخانٔه جلب 
توجــه بود که دنیــا به خود می دید. صنعــت تصاویر متحرک 
هنــوز توجه میلیاردها انســان را به خود جلــب می کند، روند 
می ســازد و حجم غیراقبل تصوری از پول را به خود اختصاص 
کــرده که مــردم درواقع  می دهــد. صنعت فیلمســازی ثابت 
فضای توجِه اجبارِی ســالن های ســینام را بیشتر می پسندند؛ 
البته تا زامنی که ســرگرم شــوند. هم چنین، مشخص شده که 
میزان ارزش سرگرم کنندگِی یک پیام چقدر باید باشد تا تمرکز 
و توجــه افراد را جلب کند. فیلم ها بر توجه ام ســلطه دارند و 
حکمفرامیی می کنند. بخشی از این سلطه نتیجه صحنه آرایی 
پرطمطراقی ســت که بــرای دیدن ایــن فیلم هــا ترتیب داده 
می شود و بخشــی دیگر به خاطر این که واقعیت را دست اکری 
می کنند. ایــن صحنه آرایی ها وقتی پای »جشــنواره« فیلم ها 
به میــان می آید، به مراتب زرق و�رق بیشــتری پیــدا می کنند. 
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