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پردهنقرهيي
يادداشتي درباره »گرگ وال استريت« ساخته تازه مارتين اسكورسيزي

مسخ شدگي
      حامد صرافي ز اده/

جايي در بخش هاي يك سوم پاياني »گرگ وال استريت« )مارتين اسكورسيزي( كمي 
بعد تر از لحظاتي كه »جردن بلفورت« )لئوناردو دي كاپريو( در تقاليي جدي و در عين حال 
هجو گونه همزمان با پخش انيميش��ن »پاپاي« )ملوان زبل خودمان!( از تلويزيون  با مصرف 
مواد سعي مي كند جان دوستش »داني آُزف« )جان هيل( را نجات دهد )كه انگاري جديت 
و فضاي هجو گونه يي توامان تصاوير اين لحظات  چكيده آشكار و موجزي از كليت خود فيلم 
است و همجواري و چه بسا درهم آميزي دنياي واقعي و انيميشن در حال پخش  حس و حال 
كاريكاتور گونه شخصيت ها را بيش از پيش به يادمان و جلوي چشمان مي آورد و البته بي شك 
خاطره فيلم گوست داگ جيم جارموش را هم زنده مي كند تازه متوجه مي شويم كه سير وقايع 
و ماهيت رخداد هاي سكانس پيشين اساسا چيز ديگري بوده است. البته بر جردن بلفورت 
در آن لحظات بي خودي و نئشگي نمي توان خرده گرفت. او در همان سكانس قبل هم حال 
و روز درستي نداشت اما چرا ما تماش��اگران اين اندازه به روايت و صحت آن اعتماد كرده ايم؟ 
مگر همان ابتداي فيلم  مارتين اسكورس��يزي اتومبيل او را به رنگ قرمز نشان مان نداد و در 
يك آن خود بلفورت تاكيد نكرد كه »نخير اتومبيل من رنگش سفيد بود نه قرمز«؟ چرا شك 
نكرديم از همان ابتدا؟ ما مسخ چه شديم و حواسمان كجا پرت شد؟ شايد بايد برگرديم و فيلم 
را دوباره و چند باره ببينيم و در بازبيني دوباره از خودمان بپرسيم آيا فيلم اساسا درباره همان 
چيزي نيست كه از نش��ان دادنش طفره مي رود و آيا در وراي اين چرخه تكراري و موتيف وار 
بي پروايي/پول/مواد مخدر چيزي مخفي نشده؟ مسخ ما تماشاگران به روايت وفادارانه مارتين 
اسكورسيزي از خاطرات /اتوبيوگرافي بلفورت برمي گردد و به همين دليل است در اين فيلم از 
»بازنده ها« خبري نيست. »گرگ وال استريت« كه به صورت ناگهاني از ناكجا و از درون يك 
فيلم تبليغاتي كه بلفورت براي موسسه اش ساخته  شروع مي شود بيشتر به امتداد همان فيلم 
تبليغاتي مي ماند. يك آگهي تبليغاتي پر زرق و برق و كارناوال گونه كه بلفورت براي خودش 
ساخته و درش رو به دوربين هم حرف مي زند و ما را به جايي كه مي خواهد مي كشاند. او كه 
استاد نمايشگري بود و از روي صحنه بودن خوشش مي آمد و با ميكروفونش به مانند كمدين ها 
و رهبران سياسي كاريزماتيك زير دستانش را مس��خ مي كرد و كمي پيش تر با زبان بازي و 
دروغ جنس بنجلش را به همان بازنده هايي )كه فقط صدايشان را مي شنويم( مي فروخت و به 
امپراتوري رسيد  در همراهي با دست هاي توانمند اسكورسيزي چرا روايتي رنگين و سرشار 
از لذت و كامجويي از زندگي اش نيز به ما تماش��اگران قالب نكند؟ امبرتو اكو درباره سيلويو 
برلوسكني )نخست وزير سابق و بدنام ايتاليايي( مي گفت: »او روياي مردان ايتاليايي است. 
ماليات نمي دهد و با دختران جوان معاش��رت مي كند«. آيا در برخورد دوب��اره با »گرگ وال 
استريت« در اين سينماهاي شلوغ )كه تا سه روز اول نمايشش در لندن بليت آن ناياب شده 
بود( مي توان ادعا كرد كه فيلم همان تصويري كه تعداد زيادي از تماشاگران مي خواستند از 
جماعت وال اس��تريت  فعاالن اقتصادي و همان موجي كه از دهه ۸۰ آغاز شده بود و انگاري 
در ۹۰ به اوج رس��يد و البته همچنان به نوعي ادامه دارد  ببينند به خودشان نشان مي دهد؟ 
نوعي روياي مردانه سرشار از بي پروايي 
و م��واد مخ��در و لذت  آن ه��م بدون 
پيامد هاي فاجعه بار؟ داستان مردي 
كه مي تواند به همه آرزوهاي ما مردم 
حريص جامه عمل بپوش��اند و گيريم 
بهاي چندان��ي هم نپ��ردازد؟ اما بايد 
فيلم را دوباره ديد. در كنار اين لحظات 
فانتزي و اغراق شده از لذت اما لحظات 
جدي و تامل برانگيزي است كه انگاري 
در شعبده بازي هاي بلفورت/اسكورسيزي از چشمان ما دور مانده اند. قرار بر مسخ شدن بود 
وگرنه دليلي نداشت خبر مرگ دوست نزديك بلفورت در  ميهماني جشن بعد از آزادي زندان  
يا خبر خودكش��ي يكي از كارمندان زير دست بلفورت پس از يك سكانس احساساتي ديگر  
خيلي فوري و فوتي و بدون تاكيدي از زبان بلفورت شنيده بش��ود و برود پي كارش. بله قرار 
بود حواسمان پرت شود وگرنه سكانس هاي دست بلند كردن و اعمال خشونت بلفورت روي 
زنش يا لحظات پاياني گفت وگو ي جدي او با پدرش و از آن مهم تر حرف هاي مرشد فكري او  
مارك هانا )متيو مك كاناهي(   كه باز انگاري در همان فضاي شوخي شوخي فراموش مي شود  
جاي تامل فراوان دارد. شايد س��رآمد همه اين لحظات همان زماني باشد كه بازرس پاتريك 
دنام )كايل چندلر( بعد از كل��ي اي��ن در و آن در زدن در روزنامه مي خواند كه بلفورت تنها به 
سه س��ال زندان محكوم ش��ده در آن مترو بي رنگ و بو و خالي از رنگ و محقرانه و سرشار از 
سكوت سر از روزنامه بر مي دارد و نگاهي كوتاه به ديگر مسافران مي اندازد و خب نمي دانيم در 
ذهنش چه مي گذرد )شايد فكر مي كند نسبت اين آدم هاي معمولي و يك ال قبا با آن جهان 
در كجاست اين آدم اصال كسي مثل جردن بلفورت را مي شناسند؟( مارتين اسكورسيزي از 
قرار معلوم ديگر نمي تواند )شايد هم نمي خواهد( فيلم هاي كوچك و شخصي بسازد. اصال چرا 
بايد چنين توقعي از او داشت؟ اصوال مسير فيلمسازي گروهي از كارگردان هاي بزرگ تاريخ 
سينما و البته عاليق شخصي شان حاصل و نتيجه يي جز اين را نيز در پي ندارد. فيلم هاي او 
پس از »بعد از س��اعت كار« به اين طرف هركدام تبديل به پروژه هايي جاه طلبانه و غول آسا 
شده اند. حتي كوچك ترين فيلم هاي دو دهه گذشته او مثل »در ميان مردگان« و »شاترآيلند« 
در مقايسه با مجموعه يي از توليدات اين سال ها دقت و وس��واس اسكورسيزي در برخورد با 
تصوير و صدا و تدوين را برجسته مي كند و كم كاري و عدم خالقيت و بي توجهي خيل كثيري 
از كارگردان هاي تازه و البته بعضا كهنه كار را به رخ مي كش��د. در پش��ت دوربين »گرگ وال 
استريت« كارگردان 71 ساله يي است كه همچنان با انرژي و شور و آگاهي مشغول تجربه گري 
)روايت غير خطي و تدوين سرشار از بداهه در يك 1۸۰ دقيقه يي پر از حركت و جنب و جوش 
در زمانه يي كه خيلي از فيلم ها حتي ۹۰ دقيقه شان هم به زور تماشاگران را مجاب مي كنند( و 
هدايت عوامل سازنده و همكارانش است. لئونارد دي كاپريو كه حضورش در »دارو دسته هاي 
نيويوركي« صداي خيلي ها را درآورد حال به مرد ش��ماره يك فيلم هاي او تبديل شده و در 
نقش جردن بلفورت بازي مرعوب كننده يي ارائه داده است. جان هيل و باقي بازيگران كه زير 
سايه حضور شخصيت بلفورت قرار دارند هم دست كمي از او ندارند. مي ماند جهاني كه به نظر 
مي رسد در مقايسه با شاهكارهايي چون »رفقاي خوب« و »كازينو« )كه به شدت چه به لحاظ 
نوع روايت و ظهور و س��قوط آدم اصلي اش( در نگاه اول چندان ژرف نيس��ت. لحن عبوس و 
گزنده »كازينو« و پيچيدگي روابط و شخصيت هاي فرعي آن فيلم ها )به ويژه با حضور شارون 
استون و جو پشي( و البته همراهي لحظه به لحظه اسكورسيزي با تغييرات مناسبات آنها )براي 
مثال روابط ديوانه وار زوج دنيرو/استون را در كازينو با روابط با جزييات كمترزوج دي كاپريو/
رابي مقايسه كنيد( خواسته يا ناخواسته وزني به شخصيت هاي شان افزوده بود كه فقدانش 
در »گرگ وال استريت «احساس مي شود. با زمانه جديدي طرفيم. راويان و بازيگران و برنده ها 
و بازنده  هاي اين دوران آدم هايي از جنس جردن بلفورتند. ش��ايد نبايد توقع چنداني داشته 
باشيم. قرار بر مسخ شدگي باز ماندن دهان از تعجب است و فراموش كردن خيلي از چيزها و 

نديدن شان )يا ديدن دوباره شان( كه خب اسكورسيزي به نحو احسن از پس آن برآمده  است. 

به دنبال كاغذ اخبار برگزيده جشنواره رشد
كتاب »به دنبال كاغذ اخبار« نوشته »لي لي 
بخش  در  برگزيده  كتاب  عنوان  به  فرهادپور« 
مطالعات اجتماعي دهمين جشنواره كتاب هاي رشد 
جايزه گرفت. دهمين جشنواره كتاب هاي كمك 
آموزشي رشد با معرفي 4۸ عنوان كتاب برگزيده 
و تقديري در حوزه هاي آموزشي و كمك آموزشي 
به كار خود پايان داد. در بين كتاب هاي برگزيده 
در حوزه مطالعات اجتماعي كتاب »به دنبال كاغذ 
كتاب  عنوان  به  فرهادپور  لي لي  نوشته  اخبار« 
برگزيده معرفي شد. نوگرايي در سازماندهي محتوا و بيان موضوعي تاريخي - اجتماعي 
به شكلي بديع و تركيبي از داستان و مستند، توضيح واژه هاي خاص و مشكل به شكلي 
ظريف و در حاشيه متن و استفاده از تصويرگري مناسب از داليل گروه داوران براي 
اعطاي عنوان كتاب آموزشي برگزيده جشنواره به اين كتاب است. كتاب »به دنبال 
كاغذ اخبار« نوشته لي لي فرهادپور و چاپ انتشارات ققنوس به نوعي سرگذشت تاريخ 
روزنامه نگاري ايران در قالب قصه است. فرهادپور از روزنامه نگاران باسابقه مطبوعات 
ايران است كه كتاب »به دنبال كاغذ اخبار« او در 1۰3صفحه با تصويرگري سولماز 

شباني از سوي انتشارات ققنوس در سال 13۹۰ روانه بازار نشر شد. 

ديگران: بهروز افخمي1 آذر، ش�هدخت، پروي�ز و 
بهروز افخمي هميش��ه يك فيلمس��از 
جنجالي بوده، چه زمان��ي كه كارهاي 
نيم��ه تم��ام تقواي��ي و حاتم��ي را به 
پايان رس��اند و چه زماني ك��ه با صرف 
بودجه يي زياد فيلمي نصف��ه و نيمه از 
زندگاني امام خميني )ره( ارائه داد كه 
باع��ث اعتراضات فراواني ش��د. آخرين 
فيلمي كه از او اكران شد سن پترزبورگ 
بود كه ب��ه فروش قابل توجهي دس��ت 
يافت، آخري��ن حضور او در جش��نواره 
به فيلم صداي تي��ره برمي گردد كه در 
كان��ادا س��اخت و در بخ��ش فيلم هاي 

خارجي نمايش داده شد. 
حاشيه ها: او هميشه پتانسيل موجود 
ب��راي ج��ذب رس��انه ها را دارد و بايد 
ديد آي��ا فيل��م او قابليت نق��دو تحليل 
س��ينمايي را دارد يا نه ب��ه مانند فرزند 
صبح يكس��ري بحث ها و جدل ها را آن 
هم در نگاه��ي فرامتن��ي دامن خواهد 
زد. مهم ترين حاش��يه فيل��م او مربوط 
به تصادف گوهر خيرانديش اس��ت كه 
س��ر صحنه فيلم او اتف��اق افتاد و حتي 
عكس و فيلم اين تصادف در رسانه هاي 
مختل��ف و از جمل��ه برنام��ه هفت در 

تلويزيون پخش شد. 
جذابي�ت ه�ا: كارگردان��ي افخم��ي 
هميش��ه نكت��ه ج��ذاب فيلم هاي��ش 
ب��وده، حتي اگ��ر نتواند به ي��ك كليت 
منس��جم در فيلمنام��ه دس��ت ياب��د. 
ب��ه عن��وان مثال ع��روس و ش��وكران 
دو نمون��ه مثال زدني از درك درس��ت 
زبان و اجزاي سينما هس��تند. از نكات 
جذاب ديگر، برداش��ت فيلم او از رمان 
همسرش )مرجان شيرمحمدي( بوده 
كه بايد ديد هم��كاري آنها در اين فيلم 
به چه نتيجه يي ختم ش��ده است. قبال 
در فيلم گاوخوني افخم��ي توجهش را 
به ادبيات و پتانسيل تصويري آن ثابت 
كرده اس��ت. در آثار او، هميشه بازي ها 
چش��مگير بوده و ب��ه نظر مي رس��د با 
حض��ور مه��دي فخي��م زاده - ك��ه از 
معدود دفعاتي است در فيلم كارگردان 
ديگري ب��ازي مي كند- رامب��د جوان و 
گوهر خي��ر اندي��ش ش��اهد بازي هاي 
برجسته يي باشيم. عالوه بر اينها دختر 
گوهر خيرانديش، آزاده اسماعيل خاني 
نيز در سه نقش متفاوت حاضر شده كه 

بايد ديد چه كيفيتي دارد. 

حمي��د نعم��ت اهلل با س��اخت 2  آرايش غليظ: حميد نعمت اهلل 
فيلم بوتيك يك��ي از بهترين فيلم هاي 
اول در س��ينما را به نام خود ثبت كرد 
و با فيل��م بي پولي توانس��ت ع��الوه بر 
جلب نظر منتقدان و داوران جش��نواره 
در اكران ني��ز به فروش قاب��ل توجهي 
دست پيدا كند. او در نوشتن كارهايش 
همكاري ه��اي مش��تركي ب��ا ه��ادي 
مقدم دوس��ت داش��ته كه در اين فيلم 
نيز اين هم��كاري به چش��م مي خورد. 
در س��ال هاي اخير به س��اخت تله فيلم 
پرداخته و عالوه ب��ر اين يكي از بهترين 
س��ريال هاي تلويزي��ون يعني وضعيت 

سفيد را ساخته است. 

حاش�يه ها: ابت��دا ق��رار بود ك��ه ليال 
حاتمي نقش اصلي فيلم را ايفا كند كه 

جايش را به طناز طباطبايي داد. 
جذابيت ه�ا: جزءنگ��ري نعمت اهلل و 
مقدم دوس��ت ب��ه وي��ژه در فيلمنامه، 
هميش��ه به نتايج موفقي منجر ش��ده 
و به نظر مي رس��د آرايش غلي��ظ نيز از 
اين امتياز مثبت بهره مند باش��د. حامد 
به��داد در كن��ار طن��از طباطبايي قرار 
گرفته و احتمال حضورش��ان در ليست 
كانديداه��ا ني��ز وج��ود دارد و از همه 
مهم تر اينكه دو فيل��م قبلي نعمت اهلل، 
اشتياق الزم را براي مخاطب جشنواره 
ب��راي تماش��اي فيل��م س��وم او فراهم 

مي كند. 

فيل��م 3  اشباح: داريوش مهرجويي از  پ��س  مهرجوي��ي 
س��نتوري و مش��كالتي ك��ه در جهت 
نماي��ش و پخ��ش آن، گريبانگي��ر او 
و تهيه كنن��ده اش ش��د، ب��ه س��اخت 
فيلم هاي��ي روي آورد ك��ه ي��ا مانن��د 
آس��مان محب��وب و اپي��زود طه��ران، 
روزه��اي آش��نايي در فيل��م طهران، 
تهران سفارش��ي تلقي ش��دند يا مانند 
نارنجي پوش و چه خوبه كه برگش��تي 
صرفا جه��ت خال��ي نب��ودن عريضه و 
براي چشمداش��ت به گيشه، به كميت 
كاره��اي او افزودن��د. ام��ا اش��باح كه 
ب��ه تهيه كنندگ��ي جهانگي��ر كوثري 
س��اخته ش��ده با ادعاهاي كارگردان و 
عوامل فيلم و با فيلمنامه نوش��ته خود 
مهرجوي��ي، گراي��ش او ب��ه فيلم هاي 
ماندگار كارنامه اش مثل هامون، ليال و 

درخت گالبي را نشان مي دهد. 
حاش�يه ها: انتخ��اب بازيگ��ر اصلي از 
مهم ترين حواش��ي اين فيلم به ش��مار 
م��ي رود. مهرجويي عنوان ك��رد كه به 
چهره يي رنجور و عاش��ق ني��از دارد و 
حت��ي از بنيامين به��ادري )خواننده و 
آهنگساز موسيقي پاپ( نيز براي ايفاي 
اين نقش تست گرفت كه مدت زيادي 
تيتر اول رس��انه ها بود اما در نهايت در 
فيلم بازي نكرد. حاشيه ديگر به بازيگر 
نقش اصلي بر مي گردد ك��ه ابتدا قرار 
بود طناز طباطباي��ي در فيلم بازي كند 
كه در نهايت مهتاب كرامتي جايگزين 
او ش��د تا نخس��تين همكاري خود را با 

مهرجويي رقم بزند. 
جذابيت ه�ا: فيل��م كنجكاوبرانگيزي 
است؛ آيا ادامه فيلم هاي نارنجي پوش و 
چه خوبه كه برگشتي است يا نه دوباره 
مي ت��وان خالقيت ه��اي مهرجويي در 
آثار ماندگارش را در اش��باح شناسايي 
كرد يا اصال مي توان به عنوان يك فيلم 
مس��تقل از آن لذت برد. طبق معمول 
س��ينماي مهرجوي��ي كارگردان��ي و 
بازي ها هميشه پتانسيل گرفتن جايزه 

را دارند. 

توكلي با س��اخت چه��ار فيلم، 4 بيگانه: بهرام توكلي
خود را به عنوان يك كارگردان صاحب 
س��بك در س��ينماي اجتماع��ي ايران 
تثبيت كرده است و حاال بعد از اقتباس 
از نمايش��نامه باغ وحش شيشه يي در 

س��اخت فيلم اينجا بدون من، س��راغ 
نمايش��نامه اتوبوس��ي ب��ه ن��ام هوس 
رفته ك��ه قبال فيلمي به همي��ن نام و با 
اقتباس از همين نمايشنامه توسط اليا 
كازان و با بازي مارلون براندو س��اخته 
شده اس��ت. آخرين فيلم او آسمان زرد 
كم عمق بود ك��ه مخالف��ان و موافقان 
سرس��ختي داش��ت و در چند رش��ته 
كانديد جايزه ش��د و جاي��زه تدوين را 

دريافت كرد. 
حاش�يه ها: او از معدود فيلمس��ازاني 
اس��ت كه در س��كوت خب��ري كامل و 
فارغ از هرگونه حواش��ي ب��ه كار خود 

مي پردازد.
جذابيت ه�ا: ارتباط موث��ر مخاطب 
با فيلم اينجا بدون من باعث ش��ده كه 
اقتب��اس او آن ه��م از نمايش��نامه يي 
مع��روف، جذابيت هاي خ��اص خود را 
داشته باش��د. عالوه بر اين او در ساخت 
فيلم هايش هميش��ه ش��عور مخاطب 
را در س��طح بااليي در نظ��ر گرفته كه 
بايد ديد در فيل��م جديدش اين احترام 
لحاظ شده اس��ت يا نه. درباره احتمال 
گرفت��ن جاي��زه، فيلم هاي او هميش��ه 
در همه رش��ته ها به ويژه كارگرداني و 
تصوير برداري خالق ظاهر ش��ده اند. اما 
به نظر مي رس��د كه برگ برنده فيلم در 
جوايز، بازي پانته آبهرام باش��د كه قرار 

است نقشي پرفراز و فرود را ايفا كند. 

پنج�اه قدم آخ�ر: كيومرث  پوراحمد5
شريف و انساني كليد واژه هايي هستند 
كه درب��اره س��ينماي پوراحمد عينيت 
پي��دا مي كنن��د. از خواه��ران غريب تا 
شب يلدا او هميش��ه به جامعه پيرامون 
نگاهي دلس��وزانه و روش��نگر داش��ته 
اس��ت. آخرين فيلم او كه در جشنواره 
نمايش داده شد اتوبوش شب بود كه با 

استقبال مطلوبي مواجه شد.
حاش�يه ها: فيلم با كمترين حاش��يه 

ممكن ساخته و آماده شد. 
جذابيت ها: تجربه موثر او در س��اخت 
فيل��م اتوب��وس ش��ب نويد ي��ك درام 
اثرگذار را مي دهد. ضم��ن اينكه طبق 
معمول سينماي پوراحمد، كارگرداني 
و بازيگري ني��ز قابليت كانديدا ش��دن 
را دارند و ي��ادآوري ب��ازي محمد رضا 
فروتن در ش��ب يلدا و خسرو شكيبايي 
در اتوب��وس ش��ب مويد همي��ن نكته 

است. 

حاتمي كيا بعد از س��اخت فيلم 6 چ: ابراهيم حاتمي كيا
به ن��ام پدر از س��ينماي جن��گ فاصله 
گرف��ت و با س��اخت دع��وت و به رنگ 
ارغوان فضاهاي ديگ��ري را تجربه كرد 
اما حاال ب��ه س��ينما و عالقه مندي هاي 
قبلي بازگش��ته اس��ت. آخرين فيلم او 
گزارش يك جش��ن بود كه ب��ه خاطر 
مضمون ملتهب و سياس��ي اش درگير 
حواش��ي ش��د و آن طور كه بايد مورد 
داوري قرار نگرفت و به ج��اي اكران از 
طرف مديران ارش��اد وق��ت خريداري 

شد. 
حاش�يه ها: اختالف او با فريبرز عرب 

سينما
h o n a r @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

معادي، باران كوثري، ن��گار جواهريان 
و... . نكت��ه ج��ذاب ديگ��ر ش��يوه ن��گاه 
بني اعتماد به بحران هاي اجتماعي است 
كه هميش��ه با ش��خصيت هايي ملموس، 
يك زندگي باورپذير را خلق كرده اس��ت 
و با توج��ه به خبره��اي اندك��ي از فيلم 
درز پي��دا كرده به نظر مي رس��د كه فيلم 
در بيشتر رش��ته ها كانديد شود. از جمله 

فيلمنامه، كارگرداني و بازي ها.

فيلم ه��اي كيمياي��ي در تم��ام 10 متروپل: مسعود كيميايي
س��ال هاي اخير مخاطبان صفر و صدي 
داش��ته اس��ت، طرفداران او كه همچنان 
از مضامين موج��ود در فيلم هايش دفاع 
مي كنند و از طرف��ي ديگر مخالفانش كه 
رويكرد جامعه شناسي او را كهنه و دمده 
مي دانند. ام��ا كيميايي ثاب��ت كرده كه 
بدون توجه ب��ه انتقادها در مس��ير مورد 
عالقه اش حركت مي كن��د. آخرين فيلم 
او جرم بود كه توانس��ت به عنوان بهترين 

فيلم جشنواره انتخاب شود. 
حاش�يه ها: مهم تري��ن حاش��يه در نوع 
انتخاب اسم فيلم بود. ابتدا كليد شكسته 
نام گرفت، س��پس ب��ه دليل مش��ابهت با 
ش��عار دولت روحاني، به عرق سرد تبديل 
ش��د و س��پس به مترو پل تغيير يافت و از 
آنجايي ك��ه طبق ضوابطي مش��خص، نام 
فيلم ها باي��د ايران��ي انتخاب مي ش��د تا 
مدتي همين امر باعث چال��ش بود كه به 
نظر مي رس��د با همين ن��ام متروپل ارائه 
ش��ود. حاش��يه ديگر آنجا بود كه فيلم در 
مرحله تدوين متوقف ماند و پس از اشاره 
كيميايي به كمبود مالي پ��روژه دوباره از 
سر گرفته ش��د. از طرفي ديگر رفت و آمد 
آدم هاي مختلف سينمايي و غيرسينمايي 
در پش��ت صحن��ه كار از عل��ي پروي��ن 
گرفته ت��ا عب��اس كيارس��تمي، خوراك 
 مناس��بي ب��راي رس��انه ها فراه��م كرد. 
جذابيت ها: اينكه براي نخس��تين بار در 
س��ينماي كيميايي قهرمان داستان يك 
زن است، پتانسيل بالقوه يي در خود دارد. 
لوكيشن اصلي فيلم سينما متروپل است 
كه به س��الن بيليارد تبديل شده و هسته 
مركزي درام در اين مكان شكل مي گيرد، 
بايد ديد كيميايي ب��ه كمك كيوان مقدم 
)طراح صحنه( توانسته فضاي باورپذيري 
خلق كند با نه. احتم��ال گرفتن جايزه از 
طرف بازيگران كه طبق معمول هميش��ه 
برگ برنده سينماي كيميايي بوده است، 
وج��ود دارد و عالوه بر اي��ن، كارگرداني و 
طراح��ي صحنه ني��ز ممكن اس��ت مورد 

پسند داوران قرار گيرد.

يك قب��ر دو طبق��ه دفن مي كن��د، اما 
س��ال ها بعد در مي يابد كه جس��د مرد 
ديگري را در طبق��ه ديگر دفن كرده اند 
و همي��ن ماجراه��اي فيل��م را دام��ن 

مي زند. 
حاشيه ها: او هميش��ه درگير حاشيه 
بوده است از حواشي نمايش مارمولك 
گرفته تا عدم نماي��ش دو فيلم پاداش 
و خيابان ه��اي ارام. ام��ا در فيلم طبقه 
حساس س��عي كرده از حواشي دوري 
كند. تنها حاش��يه آن به گرفتن پروانه 
س��اخت آن برمي گردد ك��ه فيلمنامه 
بارها مورد بازنويسي قرار گرفت و بعد از 
رفت و آمده��اي مختلف باالخره موفق 

شدند آن را بسازند. 
جذابيت ها: تركيب پيمان قاسم خاني 
كه يك��ي از بهتري��ن فيلنامه نويس��ان 
سينماس��ت ب��ا رض��ا عط��اران، فيلم 
ورود آقايان ممن��وع را تداعي مي كند 
و تركي��ب قاس��م خاني ب��ا تبريزي كه 
همكاري آنها در اس��تقبال بي سابقه از 
فيل��م مارمولك به بار نشس��ت. به نظر 
مي رس��د عطاران و ديگ��ر بازيگران در 
كن��ار فيلمنامه، ش��انس هاي تصاحب 

جايزه باشند. 

قصه ها: رخشان بني اعتماد فيلم هاي رخش��ان بني اعتماد 9
همواره از جانب س��ه طيف جش��نواره، 
اس��تقبال  ب��ا  مخاط��ب  و  منتق��د 
چش��مگيري روب��ه رو ش��ده اند و ه��ر 
وقت كه در جش��نواره حضور داش��ته 
ثاب��ت كرده ك��ه حرف جدي��دي براي 
گفتن دارد. در روس��ري آب��ي، نرگس، 
بانوي ارديبهش��ت، زير پوس��ت ش��هر 
و خون ب��ازي و... از زاوي��ه دي��د ي��ك 
جامعه ش��ناس ماه��ر ب��ه بحران هاي 
ف��ردي و اجتماع��ي ن��گاه ش��ده تا در 
انطباق كام��ل با مقتضي��ات زمانه اش 
باش��ند و به عنوان س��ندي ماندگار از 
وضعيت تاريخي و اجتماعي محس��وب 
مي ش��وند. نكته متمايز قصه ها با ديگر 
آثار ساخته شده در س��ينماي ايران به 
نوع روايت آن برمي گردد كه قرار است 
فيلم هاي  ش��خصيت هاي  سرنوش��ت 
قبلي او- از خارج از مح��دوده گرفته تا 
خون بازي- را در سال هاي اخير دنبال 
كند ك��ه در هفت فيلم كوت��اه در قالب 

يك فيلم سينمايي ارائه مي شود. 
حاشيه ها: فيلم در چند اكران محدود 
براي چند منتقد و فيلمس��از توانس��ت 
با اس��تقبال روبه رو ش��ود اما به خاطر 
مخالف��ت با ن��گاه روش��نگر او از طرف 
مديران دولت��ي، فيلم مج��ال نمايش 
گس��ترده پيدا نكرد. در واقع در اقدامي 
من درآوردي و بي سابقه به فيلم پروانه 
نماي��ش دادند ام��ا از نوعي ك��ه نه در 
سينما، نه در تلويزيون، نه در جشنواره 
و نه در اكران خصوص��ي امكان نمايش 
داشته اس��ت! تا حدي كه خود اعتماد 
گفته كه گويي به من اجازه داده اند كه 

در خانه به تنهايي فيلم را تماشا كنم.
جذابيت ه�ا: مجموعه ي��ي از بهترين 
بازيگران س��ينما در فيلم حضور دارند: 
گالب آدينه، مهدي هاش��مي، محمد 
رض��ا فروتن، فره��اد اصالن��ي، پيمان 

نيا در هم��ان روزه��اي اول و قهر عرب 
نيا در روزهاي آخر مهم ترين حاش��يه 
س��اخت فيلم بود و حاتمي كيا مجبور 
شد كه در صحنه پاياني از بدل استفاده 

كند. 
جذابيت ها: بازي فريب��رز عرب نيا كه 
كمتر عكس��ي از چهره او در رس��انه ها 
درج پيدا ك��رد. بايد ديد ك��ه او از زير 
س��ايه نقش مختار رهايي يافت��ه يا نه 
همان حس ها و حركت ها در او نهادينه 
ش��ده اس��ت. ضمن اينكه جش��نواره 
هميشه به فيلم هاي دولتي روي خوش 
نشان داده و حاتمي  نيز هميشه دست 

پر از جشنواره برگشته است. 

رستاخيز: احمدرضا درويش درويش ب��ا دوئل نش��ان داده 7
بودجه ه��اي كالن  در مص��رف  ك��ه 
ب��راي ب��ه تصوير كش��يدن س��ليقه و 
مهارت  س��ينمايي اش  زيبايي شناسي 
الزم را دارد ك��ه دوئل حداق��ل از نظر 
فضاسازي در كارنامه فيلم هاي جنگي، 
ج��زو بهتري��ن فيلم ها ق��رار مي گيرد. 
او كه حدود ۸ س��ال از زندگ��ي اش را 
صرف ساخت اين فيلم كرده به حماسه 
عاشورا- مقطع تاريخي مرگ معاويه تا 
شهادت امام حس��ين- پرداخته است 
كه از طرف رس��انه ها لقب عظيم ترين 
پروژه تاريخ س��ينماي اي��ران را گرفته 

است. 
حاش�يه ها: ش��نيده مي ش��ود كه در 
اين فيلم براي نخس��تين ب��ار در تاريخ 
س��ينما و تلويزيون، چهره هاي حضرت 
عباس )ع(، حض��رت علي اكب��ر )ع( و 
حضرت قاس��م )ع( به تصوير كش��يده 
شد كه بايد ديد چه واكنش هايي در پي 
خواهد داشت. حاشيه ديگر مرگ يكي 
از عوامل گروه فيلمب��رداري بود كه در 
يكي از صحنه ها از كرين سقوط كرد و 
پس از س��پري كردن چند روز در كما، 

فوت كرد. 
جذابيت ه�ا: از ن��كات ج��ذاب فيلم، 
حضور سينماگران مش��هور جهاني در 
عوامل توليد اس��ت كه كنجكاوي ها را 
دوچندان مي كند. آيا صرف��ا از نام آنها 
اس��تفاده ابزاري ش��ده يا نه به معناي 
واقعي كلمه خالق و ب��ا انگيزه كافي در 
خدمت روايت فيلم رفت��ار كرده و يك 
اثر جهاني ساخته اند؟ طبيعي است كه 
بيشتر عوامل اين فيلم تاريخي به ويژه 
جلوه هاي ويژه پتانس��يل ديده شدن از 

طرف داوران را خواهند داشت. 

جمل��ه 8 طبقه حساس: كمال تبريزي از  تبري��زي  كم��ال 
فيلمسازاني است كه نياز هاي مخاطب 
را ب��ه خوبي مي شناس��د و با س��اخت 
فيلم هايي نظير ليلي با من است، شيدا 
و مارمول��ك اين امتياز مثب��ت را ثابت 
كرده است. آخرين فيلم او خيابان هاي 
آرام بود كه به مانن��د فيلم يك گزارش 
جش��ن به خاطر مضمون سياس��ي اش 
مهجور واقع ش��د در فيلم جديدش كه 
قبال قب��ر دو طبق��ه نام داش��ت از ايده 
مركزي جذابي اس��تفاده كرده اس��ت: 
مردي پ��س از فوت همس��رش او را در 

    محسن جعفري راد/  سي و دومين جشنواره فيلم فجر مي تواند متفاوت ترين دوره آن از جهت حضور و تنوع 
فيلمسازان معتبر و شناخته شده به حساب  آيد. هم آثار بزرگاني مثل داريوش مهرجويي )اشباح(، مسعود 
كيميايي )متروپل( و رخشان بني اعتماد )قصه ها( نمايش داده مي شود، هم فيلم هاي كارگرداناني از نسل جديد 
مثل بهرام توكلي )بيگانه( و حميد نعمت اهلل )آرايش غليظ( كه با هر فيلم جديد خود حرف تازه يي براي گفتن 
دارند. از كارگردانان صاحب سبك در روايت هاي كمدي، كمال تبريزي )طبقه حساس( و رضا عطاران )رد كارپت( 
حضور دارند. فيلم تاريخي عظيم روز رستاخيز ساخته احمد رضا درويش بعد از حدود 5 سال سپري شدن مراحل 
تحقيق و ساخت و صرف بودجه زياد، آماده نمايش شده و در زمينه فيلم هاي مربوط به ژانر دفاع مقدس آثار 
ابراهيم حاتمي كيا )چ. چمران( و كيومرث پوراحمد )پنجاه قدم آخر( را قرار است تماشا كنيم و در زمينه فيلم هاي 

اقتباسي نيز بهروز افخمي با آذر، شهدخت، پرويز و ديگران حضور دارد. هر كدام از اين نام ها به تنهايي مي تواند 
جذابيت الزم را براي تماشا داشته باشد و حاال در كنار فيلم هاي نسل جوان و تازه نفسي كه با اتكا به ابزار و زبان 
سينماي ديجيتال قرار است سينماي فردا را پي ريزي كنند، نويد يك ضيافت ماندگار را مي دهند. آيا جشنواره 
با اين نام ها رونق خواهد يافت يا نه فيلم آنها، صرفا نوعي حضور فيزيكي براي شركت در جشنواره دولت اعتدال 
و اميد به شمار مي رود؟ آيا از خالقيت آثار قبلي اين فيلمسازان در فيلم هاي جديد آنها خبري هست يا نه ممكن 
است آثار تكراري از آنها شاهد باشيم؟ آيا تغيير و تحولي كه متوليان فرهنگي دولت جديد در همه ابعاد اجرايي 
سينما از سازمان سينمايي و بنياد فارابي گرفته تا مديريت جشنواره فجر صورت داده اند، مي تواند سازنده بهاري 

سرسبز براي سالي نيكو باشد ؟ تا آخر جشنواره بايد منتظر بمانيم تا پاسخ هر كدام از اين سوال ها يافت شود.

 هر ك�دام از اين نام ها به 
تنهايي مي تواند جذابيت 
الزم را براي تماشا داشته 
باش�د و ح�اال در كن�ار 
فيلم هاي نس�ل ج�وان و 
تازه نفس�ي كه با اتكا به 
اب�زار و زب�ان س�ينماي 
ديجيت�ال ق�رار اس�ت 
سينماي فردا را پي ريزي 
كنند، نويد ي�ك ضيافت 
مي دهن�د را  مان�دگار 

خبر آخر


