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امیر جعفریدر نمایی از فیلم «سراسر شب » | عکس :رامونا میریان

این فیلمها رو برای کی اکران میکنین؟

نگاهی به  3فیلم اکران آنالین که تماشاگران نظر مثبتی روی آنها ندارند؛ سراسر شب ،جمشیدیه و ناگهان درخت
رخشان بنیاعتماد ســال  71فیلم مستندی ســاخت به نام «این فیلمها رو به کی نشــون میدین؟» .چند سال بعد او این اســم را بهعنوان دیالوگی در فیلم ســینمایی «زیر پوست شــهر » به کار برد و شخصیت رنجکشیده
طوبی با بــازی گالب آدینــه آن را رو به دوربین یک گزارشــگر مســتند میگوید .حاال شــده حکایت فیلمهــای اکران آنالیــن .منتها باید پرســید این فیلمها را برای چه کســانی اکــران میکنید و نشــان میدهید .حتما کــه برای این
فیلمها زحمت زیادی کشیده شده و سازندگان آ ثار فکرهایی برای تولید یک اثر خوب در سر داشــتهاند و برخی لحظات فیلمها هم ممکن است خوشایند بخشی از مخاطبان باشــد ،اما در مجموع در میان سه فیلم فعلی
اکران آنالین ،ســرجمع فیلم خوب و جذابی درنمیآید .این را میتوان از میان نظرات مکتوب تماشــاگران در ســامانههای نمایش فیلم و واکنشهای عمدتا منفــی و مخالف در فضاهای دیگر و مخاطبــان پیرامونی خودمان
دریافت کرد .از این جمــع ،باالترین میــزان رضایت مربوط به جمشــیدیه با  83درصد اســت که به نظر حتــی همین درصد هم دســتودلبازانه و با ارفاق اســت .ناگهان درخت با  68درصد و سراســر شــب هم با  52درصد نشــان

علی رستگار

میدهد اوضاع اکــران آنالین ،موردتایید تماشــاگران نیســت .این البته منحصر به این ســه فیلم نیســت و اکران آنالیــن تقریبا از همان فیلــم اول یعنی خروج ،اوضاع امیدوارکنندهای نداشــت و جز دو ســه فیلــم ،فیلم کامال

سینما

جذابی در این فضا به نمایــش درنیامد و بیشــتر تهیهکننــدگان و کارگردانان فیلمهایی که بهصــورت بالقوه از شــانس خوبی برای نظر مثبت تماشــاگران برخــوردار بودند ،ترجیح دادنــد و همچنان میدهند که فیلمشــان با
برطرف شدن کرونا در سالنهای سینما اکران عمومی شــود و آنها روی فروش گیشه حساب باز میکنند .خطر همیشگی قاچاق فیلم و نبود تضمینی برای ســامت فیلمها در اکران آنالین ،باعث میشود تا حد زیادی حق را

به آنها بدهیم که تن به اکران آنالین ندهند .اما از اینسو تماشاگران و عالقهمندان ســینمای ایران چه گناهی مرتکب شدهاند که حقشان ،تماشای فیلمهایی نچسب و دوستنداشتنی باشد .این شــیوه اکران که البته متاثر از شیوع کروناست و
ترس و مالحظات تهیهکنندگان فیلمهای جذابتر ،مخاطب را روز به روز از سینمای ایران بیشتر دور میکند.

چــه اشــکالی دارد کــه فیلمســازان هــم گاهــی فیلمهــای دلــی و شــخصی
بسازند و فقط خودشان از آنها خوششان بیاید؟ فرزاد موتمن در سراسر
شــب ،دقیقــا مرتکــب چنیــن کاری شــده و یــک فیلــم دلــی و خویشفهم
ســاخته و کمتر مخاطبان عــام ســینما را در نظر گرفتــه اســت .او البته قبال
هم ایــن کار را کــرده بود و ش ـبهای روشــن را ســاخت؛ امــا آنجا« ،عشــق»
کار خــودش را کرد و متــن و اجرای جذاب و اســتاندارد ،حتــی مخاطبان عام
ســینما را هم هــدف قــرار داد و آنهــا را بــه فیلــم عالقهمنــد کــرد .مخاطبان
خاصتــر کــه شــیفتهوار بــه فیلــم دل بســتند و ش ـبهای روشــن تبدیــل
به فیلم کالت شــد .امــا موتمن که ســینما و ادبیــات را خوب میشناســد،
در سراســر شــب ،در ایــن زمینــه پــا را بیشــتر روی پــدال گاز گذاشــت و
ماجراجوی ـیاش را بیشــتر کــرد .امــا ارجاعــات بــه آلفاویــل ژان لــوک گــدار،
بعضیها داغشــو دوســت دارنــد بیلــی وایلــدر و رمانهــای پــس از تاریکی
و گرســنگی و امثــال اینهــا ،در فضایی کــه میخواهد افســانهای و بــه دور از
فضای واقعی باشــد ،بهخوبی جا نیفتــاده و بیرون میزنــد .گرچه مخاطبان
خاصتــر و فیلمبینتر که با جهانهای گوناگون ســینمایی آشــنا هســتند
و صرفــا عالقهمنــد درامهــای اجتماعــی واقعگــرا یــا واقعنمــا نیســتند ،این
ارجاعــات و ایدههــای فیلــم را دریافــت میکننــد و کلیــت ایــن جهــان را
درمییابند و متوجه نقش ســینما بــرای غلبه بر مشــکالت بهصورت محو
میشــوند ،اما تضادهــای موتمــن اتفاقا ضــد فیلم عمــل میکنــد و نتیجه
مثبتــی بــه همــراه نــدارد .اینکــه یــک فیلــم داســتانی ،داســتانی را تعر یــف
نمیکند و لقمــه را دور دهانش میچرخانــد ،اگر هم با پشــتوانه و با توجیه
نویسنده و فیلمساز اتفاق افتاده ،جذاب و خوشایند نیست.
ســاخت و اکران یک فیلــم دلی هیچ اشــکالی نــدارد و ممکن هم هســت که به
مذاق عدهای که ســینمای آن فیلمســاز را دنبال میکنند هم خــوش بیاید ،اما
اکران آنالین و گســترده آن در شــرایطی که تماشــاگران ما برای حفظ پیوند خود
با ســینمای ایران به فیلمهای خــوب و جذاب و مخاطبپســند احتیــاج دارند،
گزینه مناســبی نیســت .ضمن اینکه اســتفاده از بازیگران چهــرهای چون الناز
شاکردوست هم کمی آدرس غلط به مخاطبان میدهد.
کبــار در برنامه هفت ،فیلمســازی را کمی شــبیه شــطرنج دانســت و
موتمن ی 
گفته بود« :تو نمیتوانی فقط سربازت را جلو ببری .میزننش .باید بری جلو بیای
عقب! بــری جلو بیای عقــب!» خــب ،آنهایی کــه حتی اندکی با شــطرنج آشــنایی
دارند ،میدانند که سرباز میتواند جلو برود اما عقبنشینی در مرامش نیست
و در قوانیــن شــطرنج ،اجــازه آن را نــدارد .اینطوری اســت که موتمن با سراســر
شب ،مات میشود و حاال حتی تماشاگر عالقهمند به خود را هم میگیرد.

فیلم قبلی یلدا جبلی« ،داره صبح میشــه» دست کم تکلیفش
مشــخص بــود و مخاطــب تقریبــا از همان ابتــدا میدانســت با
چه اثری ســروکار دارد .فضــای تجربی فیلــم ،ادعایی نداشــت و
با ســازوکار گــروه هنر و تجربه ســنخیت داشــت .کاری بــه ابهام
و کرختــی غالــب فیلمهــای ایــن گــروه ســینمایی ندار یــم ،امــا
مخاطبانــی کــه عالقهمنــد گونــه متفاوتــی از ســینما هســتند و
وجوه تجربی آن را دنبال می کنند ،به هرحال این آثار را میبینند
و دنبــال کش ـفهایی در ایــن زمینهانــد .امــا حرکت جبلــی برای
نزدیک شــدن به مخاطبان عام در جمشــیدیه جواب نــداد و به
فیلم ناقص و نچسبی تبدیل شد.
نیــت و تــاش کارگــردان بــرای نقــد خشــونت در جامعــه  -کــه
یکی از شــایع ترین و رایجترین مشــکالت اســت  -اگرچه جای
قدردانی دارد اما جمشیدیه با این متن و این شکل اجرا ،حتی
لطف اولیه قصــد مثبــت و خیرخواهی اجتماعی فیلمســاز را از
بین می بــرد .فیلمنامــه فیلم ،نــای تشــریح و روایــت ایدهاش
را به شــکل جذاب نــدارد .اجرای بد هــم مزید علت میشــود و
انبوه ســکانسها و صحنههایی که پرداخت مناسبی ندارند،
جمشــیدیه را در حد ایــده خوب هدررفتــه نگه م ـیدارد .اغراق
در میزان احساســات زن متهم به قتل در دادگاه و تالش برای
سرازیرشــدن اشــک تماشــاگران ،مناســب این فضا نیست و
تیر خالصی اســت که به فیلم ،شــلیک میشــود .رســم بر این
اســت کــه اینجــا طرفــدار فیلمهایــی بــا ظرفیــت جــذب عموم
تماشــاگران باشــیم ،امــا شــاید اگــر جبلــی ،جمشــیدیه را در
فضایــی خاصتــر همچــون داره صبح میشــه میســاخت و به
سمت جلب توجه مخاطب عام حرکت نمیکرد ،اتفاقا با فیلم
بهتری روبهرو بودیم.

نمایی از ناگهان جمشیدیه

کیش و مات

داره شب میشه!

درگذشت یک هنرمند
بر اثر کرونا

آن روی سکه
ناگهــان در خــت ،بــه راحتــی
میتواند تماشــاگران شــیفته
در دنیــای تــو ســاعت چنــد
اســت؟ را ســرخورده کنــد .اگر
بگوییــم مــا این بــار بــا طناب
صفــی یزدانیــان بــه تــه چــاه
رفتیم ،بیــراه نگفتهایم .واقعا
چطــور میشــود ،در همــان
فضــا و اســتایل در دنیــای تــو
ســاعت چنــد ا ســت؟ فیلــم
ســاخت ،اما نتیجه به فیلمی
دوستندا شــتنی تبد یــل
شــود؟ اما صفــی یزدانیان ،منتقــد و مترجم و البته فیلمســاز دوســت
داشتنی ما نشان داد که ســکه ،دو رو دارد .اگر بخواهیم کمی دو فیلم
یزدانیان را با هم قیاس کنیم ،باید به اصالــت فیلم اول و جعلی بودن
و تصنعی بودن فیلم دوم اشــاره کرد .در دنیای تو ســاعت چند است؟
با شــخصیتهایی دقیــق و درســت و جــذاب مواجــه بودیم کــه آنها را
میفهمیدیــم .هرچنــد در ظاهــر و در نــگاه اول ،درک شــخصیتی مثــل
فرهاد یروان بــه این ســادگیها نبود و حضــور مرموز او امــان گیله گل
و مــا تماشــاگران را بر یــده بــود ،امــا بهتدریــج و بــا جزئیاتی دلنشــین در
دل مــا نشســت .به جــز ایــن دو ،شــخصیتهای مکمل هــم بهخوبی
در راســتای شــخصیتهای اصلــی بودنــد و قصــه را کامــل مــی کردنــد.
رشت و انزلی آنجا هم به معنای واقعی کلمه اصالت داشت و باورپذیر
بود و حتی اغــراق و اروپایی نمایــی آن هم با جهان فیلــم در هماهنگی
کامــل بــود .امــا مشــکل ناگهــان درخــت حتــی از اســم فیلــم شــروع
میشــود و بعد با فیلمنامهای ســروکار داریم که حتی ضرورت نوشتن
آن و فیلم شــدنش هــم زیر ســوال میرود ،با شــخصیتهایی شــکل
نگرفته و بــازی هایــی کــه دســت فیلمنامــه را نمیگیرنــد و پراکندگی و
چندپارگی در روایت و به ویژه کنایههای سیاســی که پایشــان در فیلم،
سفت نیست .عجیب اینکه دیگر حتی رشــت و نوستالژیهای فیلم
هم حس و نشــان چندانی از در دنیای تو ســاعت چند اســت؟ ندارند.
شــاید اگــر یزدانیــان ،اصــراری بــه تکــرار برخــی فضاهــا و لحظــات فیلــم
اولش نداشــت و قصهاش را در فضا و حال و هوایی دیگر میساخت،
این خردهگیری و مقایسه در کار نبود.

نمایی از ناگهان درخت

 23آذر سالروز درگذشت
انوشیروان ارجمند است
« شــگرد آ خــر » عنــوان نمایشــی
اســت اثــر انوشــیروان ارجمنــد که در
ســالهای پرهیاهوی جنگ در ایران
روی صحنــه ر فــت .ا یــن نما یــش در
ســال  65و  66در تاالر وحدت اجرا و با
اســتقبال ویــژهای روبهرو شــد ،چنان
کــه بعــد از گذشــت چنــد دهــه ،هنوز
از ایــن اثــر ارجمنــد بهعنــوان یکــی از
آثار فاخر نمایشــی ایران یاد میشود.
ا یــن نما یــش در جشــنواره پنجــم
تئاتر فجــر ،ارجمنــد را به مقــام برتر در
دورشــته کارگردانــی و طراحــی صحنــه
رســاند .همچنین این نمایش ،در آن
سال نمایش برگزیده فجر اعالم شد.
«شــگرد آخر» ابتدا طرحــی 9صفحهای
بود ،اما در نهایت انوشــیروان ارجمند
این طرح 9صفح ـهای را -که حمیدرضا
اعظــم آن را نوشــته بــود -بــه یــک
نمایشــنامه 80صفح ـهای بــدل کــرد.
داســتان نمایــش ،روایتــی از انســان و
مســائل و پیچیدگیهــای زندگــی او از
دیرباز تــا دوران کنونــی آن زمــان یعنی
جنگتحمیلیبود.
خاطــره جالبــی از ایــن نمایــش وجــود
دارد کــه پــس از اســتقبال ویــژهای کــه
از آن بــه عمــل آمــد ،تصمیــم بــر ایــن
شــد ریاس ـتجمهوری وقــت  -یعنــی
حضــرت آی ـتا ...خامن ـهای  -بــه
تماشــای این نمایش بنشینند .خود
انوشــیروان ارجمند ،خاطره شــنیدنی
و بامــزهای از انتهــای نمایــش دارد .او
نقــل میکنــد پــس از پایــان نمایــش،
حضــار مــردد مانــده بودنــد بــه افتخار
دس ـتاندرکاران و بازیگــران «شــگرد
آخــر» کــف بزنند یــا صلوات بفرســتند!
ارجمند در ادامه میگویــد« :در همین
وقت بود که آقای خامنهای دستشان
را بــاال آوردنــد و گفتند« :الزمه تشــویق
هــر گروهــی بــرای ادامــه کار و ایجــاد
نطــور
امیــد و انگیــزه ایــن اســت هما 
که بایست مورد تشــویق قرار گیرد» و
شروع به دست زدن کردند .در نتیجه
تمــام ســالن یکبــاره گــروه مــا را مــورد
تشویق قرار دادند».
بعــد از اتمــام نمایــش ،لــوح تقدیــری
توســط رهبر انقــاب بــه ارجمنــد اعطا
میشــود .در ایــن لــوح نوشــته شــده
بــود« :تئاتــر ،هنــر چندینزبانــه و زبان
رســا و بلیــغ در نمایانــدن ظریفتریــن
اندیش ـهها و عواطــف بشــری در میان
مــا قــدر ناشــناخته مانــده و در خــور
توانایــی آن ،به خدمــت آرمانهای واال
و زیباییهــای انقــاب گرفتــه نشــده
اســت .شــگرد آخــر ،تجربــه موفــق و
نمایشــگر تــاش صمیمانــه شــما ،از
نمونههــای نــادری اســت کــه راه تــازه
تئاتر فارســی را روشــن میکنــد و آینده
مطلوبــی را بــرای آن نویــد میدهــد.
مضمــون شــیوا و تکنیک قــوی و ارائه
بلیغ ،مجموعــه کامال هنرمندان ـهای را
از این اثر فراموش نشدنی پدید آورده
است».
در کتــاب «هنــر از دیدگاه مقــام معظم
رهبری» نیز از این تئاتر سخن به میان
آمده است.

فیلمسینمایی بابا سیبیلو به کارگردانی
ادویــن خاچیکیــان بــرای حضــور در
س یونهمین جشــنواره فیلم فجر آماده
میشود.
به گزارش مهر و به نقــل از روابط عمومی
پروژه ،فیلم ســینمایی «بابا ســیبیلو» به
تهیهکنندگــی احمد احمــدی و کارگردانی
ادویــن خاچیکیان فــرم حضور در ســی و
نهمین جشنواره فیلم فجر را پر کرد.
احمــد احمــدی ،تهیهکننده باباســیبیلو
گفــت :فــرم حضــور در جشــنواره فجــر
را پــر کردهایــم و مشــغول آمــاده ســازی
تروکاژهــای فیلــم هســتیم .بــا توجــه بــه
حجــم بــاالی جلوههــای ویــژه فیلــم و
فضــای فانتــزی آن ،امیدوار یــم هــر چــه
ســریعتر فیلــم آمــاده شــود تــا شــاهد
نمایش آن در جشنواره باشیم.
مهــای ردکارپــت و الزانیا
تهیهکننــده فیل 
دربــاره ویژگیهــای تولیــد فیلــم در ایــن
ایــام بیــان کــرد :فیلــم بابــا ســیبیلو در
سختترین شــرایط اقتصادی ،مستقل
و بــدون هیچ حمایــت و حتــی وام تهیه و
تولید شدهاســت .پیش تولید طوالنی و
توقف فیلمبــرداری به خاطر کرونا فشــار
مالــی بســیاری روی ایــن پــروژه همــراه
داشتهاست.
بابا ســیبیلو یک کمدی خانوادگی است
کــه در آن از کــودک پنجســاله تــا پیرمــرد
 ١٠٠ســاله نقــش آفرینــی دارنــد و در طول
قصــه ماجراهایــی را رقــم میزننــد .فیلــم
یک کمدی شاد و سالمت مناسب برای
تمام اعضای خانواده است.

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنــف
دســتیاران کارگردان از درگذشــت یکی از
پیشکسوتان این صنف خبر داد.
دانــش اقباشــاوی در گفتوگــو بــا
ایســنا بیان کرد :متاســفانه روز گذشــته
آ قــای محمــد ترابنیــا از پیشکســوتان
فرهیخته و قدیمی صنــف برنامهریزان و
دســتیاران کارگردان ســینما از دنیا رفت
و در حــال پیگیــری بــرای بــه خاکســپاری
ایشان در قطعه هنرمندان هستیم.
او افــزود :آ قــای ترابنیــا ســالها بــود
کــه ســرصحنه فیلمبــرداری فعالیــت
نداشــتند ،چــون مریــض احــوال بودند و
همین بیماری ایمنی بدنشان را ضعیف
کرد هبــود و در آخــر به علــت ابتال بــه کرونا
درگذشــتند .اقباشــاوی گفــت :تشــییع
و خاکســپاری روز دوشــنبه 24 ،آذرمــاه
در قطعــه هنرمنــدان انجام خواهدشــد.
انجمن صنفــی برنامهریزان و دســتیاران
کارگــردان ســینما در پیــام تســلیتی برای
درگذشــت ایــن هنرمنــد نوشتهاســت:
«مــا از اوییم و بــه ســوی او بــاز میگردیم.
با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت جناب
آقــای محمــد ترابنیا ،پیشکســوت بنام
و مطــرح عرصــه برنامهریــزی و دســتیاری
کارگــردان را تســلیت عــرض نمــوده،
بــرای ایشــان از درگاه خداونــد متعــال
طلــب آمــرزش و مغفــرت داریــم .محمــد
ترابنیــا ســال  57دســتیار اول کارگردان
و برنامهریــز محمدعلــی نجفــی در فیلــم
«جنگ اطهر» نیز بود.

