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پرده نقرهای

«دایان»؛ روایتی از جنگ که به داستان بدل نمیشود؛

آن مرد هیچ ندارد

برای نخستین بار؛

«صد سال تنهایی» به سریال
تلویزیونی تبدیل میشود

«دایان»داستانخانوادهجنگزدهایاستکهدرمسیرفرارازجنگگرفتارباندقاچاقاعضایبدنمیشوند.پدرگرفتار
فریب دالل اعضای بدن میشود و هر دو فرزندش را در مقابل پول میفروشد ،تا کلیههایشان را از بدنشان جدا کرده و به
کشورهایاروپاییبفروشند.این پدردوفرزندمعلولدختروپسردارد.پسرشیکشب قاطریراکهنزدپدرامانتاست
میبردتاکولبریکند.اماواردمیدانمینمیشود،صاحبقاطرواجناسپیشپدرمیآیندوخسارتمیخواهندوهمهاین
داستانوارههاجمعمیشوندتافیلمسازحرفشرابزند.اماچیدمانروایتمنطقدراماتیکندارد.فرزندانباپدرهمدلی
وهمزبانیندارند.آدمهایروایتسیاهاند.همهدرحالتجارتزدوبنداند.فقروفالکتآنهارامچالهوآسیبپذیرکردهاست.

آذر فخری

فیلم:دایان
نویســنده وکارگردان :بهروز
نورانیپور
بازیگران :ناصــر بابائیان ،عبداهلل
زواره ،بهارمعروفی
این یک حقیقت تلخ و جهانشمول
است که هرگاه جنگ به شــهر و خانه
مردمان میآید و معموال هــم آنها را
غافلگیــر میکنــد ،مــردم در نهایت
تلخکامیواندوه،خانهوشهررامیگذارند
و میروند؛ خانه و شهری را که سالهای
سال به امنیت و توالی زمانی و تکرارهای
خوب و بد آن ،عادت کردهاند .اما جنگ،
آنبدیوشریاستکهباوجودتکرارش
در طول قرنها حضور آدمی روی زمین
هرگز «عــادت» و هرگــز «تکراری»
نمیشودوچنیناستکهمردموجنگ
هرگز نمیتوانند در یک اقلیم بگنجند
و به ناچــار البته همیشــه این مردمان
هستند که باید اقیلم و دیار خود را ترک

کنند و سرگردان شوند« .دایان» روایت
همین سرگردانی است .جنگ میآید با
خود ویرانی و ناامنی میآورد و آنها که
دیگر خانهای ندارنــد ،راه مهاجرت در
پیشمیگیرندبیآنکهازراهیکهقدم
درآننهادهاند،مطمئنباشند،بیآنکه
امیدیبهرسیدنوپناهیافتنواحساس
امنیت داشتهباشند .جنگ بجز مرگ و
بیخانمانی ،احساس خاص و غیرقابل
توصیف«ازدسترفتگی»راهمدرانسان
بهوجود میآورد.احساسیکهاغلب مابا
آن آشناییم ،اما نمیتوانیم در بارهاش،
آنچنان که باید واضح و شــفاف حرف
بزنیم« .دایــان» میخواهد تصویر این
حس باشد؛ اما چگونه میتوان از چنین
حسی که نمیشــود درباره آن نوشت،
تصویری ساخت و به تماشاگران نشان
داد .شاید اگر تارکوفسکی این موضوع
را دستمایه کار خود قرار میداد ،میشد
چند جرعهای از این حس را انتقال داد،
تارکوفسکی با آن نماهای ثابت از مناظر
و انســانهایی که در سکوت و تماشای
اندوهگین خود ،میخواهند با تماشاگر

درجنگمعموالاتفاقاتی
میافتد کهگاههرگز
نمیتوانیمتصوری از
آنها داشته باشیم .و برای
همیناستکههنرقدم
پیش میگذارد تا آنچه را
ما هرگز احساس و تصور
نکردهایم،بهمابچشاند

ارتباط برقرار کنند و البته که همیشــه
هم موفق نمیشوند .سینمای آوانگارد
تارکوفســکی مگر چهقدر تماشاچی
داشــت .پس هدفی کــه نورانیپور از
ساختن«دایان»داشت،هرگزبهایستگاه
آخر خود نمیرسد .به تصویر کشیدن
احساس از دســترفتگی در اثر جنگی
که تو هیچ نقش و فایدهای در آن نداری،
کاری است بسیار مشکل و مشکلتر در
حال و هوای ســینما و نویسندگی ما .و
از همینجاست که فیلم بیش از آنکه
قصهگو باشد و داســتانی را روایت کند،
راه به سوی مستند میبرد .و گاه و بیگاه

در این قالب فرومیافتد«.دایان» درباره
جنگ و تاثیر فاجعهبــار آن در زندگی
مردماست.روایتمردمانیبیسرزمین.
اگردربارهدایان،بهمستنداشارهمیکنیم
از آن جهت اســت که نورانیپور جوان،
سابقهساختچندینفیلممستنددارد،
و همین باعث می شــود بگوییم فیلم او
قصهیکدستیندارد،شخصیتپردازی
ندارد،وآدمهایشرهاشدهاند.
درام،گمشدهدایان
فیلــم ســینمایی به ســاختاری
دراماتیــک نیــاز دارد .یعنــی بایــد
شخصیتها،دردوغموشادیوهرحس
دیگری را که احساس میکنند بتوانند
انتقال بدهند و این انتقال زمانی اتفاق
میافتدکههمنویسندهازپسداستانش
خوب برآمده باشد و هم کارگردان این
حسآمیــزی را در بازیگرانــش ایجاد
کرده باشــد .اما در «دایان» برای مثال
شــخصیت پدر ،آن پدر کاریزماتیکی
نیســت که ما معموال از پــدر و حامی
خانواده انتظار داریم و فیلم میخواهد
روایتگرآنباشد.
فیلــم اطالعاتــی درباره پــدر به
ال مبارز بوده و
تماشاگران میدهد؛ او قب ً
تفکرات سیاسی خاصی داشته و سابقه
مبارزاتی .در راه آهن کار میکرده و سرد
و گرم روزگار را چشــیده است ،اما چرا
چنینآدمیحاالدراینوضعیتاینهمه
ناتوانمستأصلاستونمیتواندتصمیم
بگیرد؟چراخیلیزودازتکوتامیافتدو
دچارسرخوردگیمیشود؟
دایانشخصیتندارد
آنچه فیلمراسرپانگهمیداردروایت
درست و شــخصیت پردازی آن است.
اما دایان چنین شــاخصههایی ندارد.
تصنع به روایت به فیلم آسیب زده است.
روایتیدرحالوهوایچنینفیلمیباید
برای مخاطب باورپذیر باشد تا او بتواند
با اتفاقات ورویدادهــا و آدم های فیلم
ارتباطبرقرارکند.زبانچنینسینمایی
سرگرمی نیست،اندیشه ورزانه است؛
حکایتیکقوموملتیاستکهستمیبر

آنها وارد شده و اکنون در دل کوه و برف
و سرما در میانه کارزار جنگی ناخواسته
تحت هر لوا و عنوانی سرگردانند چنین
روایتی زمانــی موفق خواهــد بود که
فیلمساز بتواند بستر روایتش را درست
دراماتیزهکندوشخصیتپردازیهایش
در دل اثر درست بنشینند و مخاطب با
آنهاهمذاتپنداریکند.
کارگردانچهمیگوید؟
بهروز نورانیپــور ،کارگردان درباره
فیلمشچنینمیگوید«:دایان»روایت
فردای جنگی است که بخشــی از آ نرا
همیشــه از ناحیه تیر و تفنگ و شلیک
میبینیم ،اما ما بیشتر به غیر نظامیان
درگیر شلیک میپردازیم ،در حالیکه
حتی یــک گلوله دراین فیلم شــلیک
نمیشود ،اما تأثیر آن را میبینیم .این
فیلم مستند داســتانی روایتگر فردای
جنگ است؛ روایتگر افرادی که در یک
روستا زندگی و برای فردای بهتر تالش
میکنند« .دایان» بخشــی از دغدغه
مستندسازی من بود که قصد دارم آنرا
در سینمای حرفهای پیگیری کنم .من
این دغدغه را ادای دینی به انسانهایی
میبینم که شرافتمندانه برای زندگی
بهترتالشمیکنندوقربانیمیدهند».
چرا با اینکه جنــگ درباره داعش
اســت و حتی دختــر(روژان) این پدر
مدتی اسیر داعش میشود اما تماشاگر
هرگز با افراد داعشــی مواجه نمیشود.
اگر یک سوی جنگ ،جنگافروز است،
چرادر«دایان»ازاینجنگافروزخبری
نیست؟ نورانیپور در باره غیاب داعش
در فیلمش اینگونه توضیح میدهد«:
لزومی ندارد داعــش را در فیلم ببینید،
بلکه سایه داعش بر کل فیلم فائق شده
توگویمارودر
است.قرارنیستهمهگف 
رو با داعش باشد؛ بلکه سایه تفکر داعش
براینفیلمحکمفرماست.پدر(سیبان)
بر سر یک تصمیم قرار میگیرد.این آدم
خیلیباخودشکلنجارمیرودتابچهها
رابهمسلخببرد.دورههاییازجنگبهمن
نشان داده اســت که آدمها در مقاطعی
از زندگی تصمیم میگیرند و ســیبان
پدر  25ســال قبل هم تصمیم گرفته
است .او در حال نجات دادن یک زندگی
قربانی شده است .سیبان بچههای خود
را نمیفروشد بلکه برای نجات بچههای
خود فکر میکند باید کاری انجام دهد.
فکر میکند میتواند کلیههای بچه ها
را بفروشد و بچهها همان باشند .سیبان
تلخی و آوارگی جنگ را سالها چشیده

این روزها ،کمتر هنرمندی
در پی ستایش جنگ است.
هنرمند امروز درپس نگاه
آدمیانیکهدرگیرجنگ
شدهاند و از دست رفتهاند
و از دست دادهاند ،ایستاده
و از این زوایه به جنگ نگاه
میکند
و قصد نجات خانواده خود را دارد ».بله
در جنگ معمــوال اتفاقاتی میافتد که
گاه هرگز نمیتوانیم تصــوری از آنها
داشــته باشــیم .برای همین است که
هنر قدم پیش میگــذارد تا آنچه را ما
هرگز احســاس و تصور نکردهایم ،به ما
بچشاند.درمواجههبافیلمیکهقراراست
داستانی از جنگ بگوید باید با فرهنگ و
پیامدهای جنگ پیش برویم :پدری که
با چنگ و دندان بچههای خود را نجات
میدهد،ونوعنگاهودرگیریهایذهنی
و عاطفی او میتوانست این امید را در ما
هم شــعلهور کند اگر که شخصیتها و
روابطشان درست در جای خود نشسته
بودندوچنینتکتکوجداازهمروایت
نمیشدند.
یکگاملرزانوامیدبهآینده
«دایان»میتوانستفیلمیباشدکه
تالش میکند نگاهــی دیگر از زوایهای
دیگر به جنگ داشته باشد .آنچنان که
مدتی اســت چنین نگاههایی در میان
اغلب هنرمندان در حال شکل گرفتن
اســت .این روزها ،کمتر هنرمندی در
پی ستایش جنگ است .هنرمند امروز
درپس نگاه آدمیانــی که درگیر جنگ
شــدهاند و از دســت رفتهاند و از دست
دادهاند ،ایستاده و از این زوایه به جنگ
نگاهمیکند.
«دایان» هم در چنین تالشی دست
و پا میزند .و میخواهد روایتگر مردی
باشد که اســب ندارد ،که تفنگ ندارد،
که خانهای از خود ندارد و بیســرزمین
است« .حاال پاییزان خرامان ،خرامان از
راه میرسد .تا تو هم خرامان خرامان به
نزدقبیلهبیایی.ماتورابهبزماهلهواییها
خواهیم برد ،تا باران ببارد و اندوه تورا با
خود ببرد نه اندوهت زیباســت .باران و
برف بر چشمان زیبایت خواهد بارید .و
تونغمهخوانخواهیخواند:
پسکجاستسرزمینمن،کجاست
قبیلهلیلی»..

یادداشت
نگاهی به فیلم «جن زیبا»

هر آنچه الزم است درباره جنون آنی بدانید
فائزه ناصح ،دکترای روانشناسی عمومی

اگر به صفحات حوادث روزنامه نگاهی بیاندازید اغلب
با موضوعاتی مانند ایــن که فردی به خاطــر یک لحظه
عدم کنترل و اختیار خویشــتن ،باید یک عمر پشیمانی
را بــه دوش بکشــد ،روبرو خواهید شــد .گاهــی اوقات
افراد در خالل زندگــی با حوادث و اتفاقاتی ناخوشــایند
همچون ســختیهای اجتماعی ،فشــارهای اقتصادی،
تحقیر شدنهای مکرر از ســوی خانواده و دوستان ،مورد
تجاوز و تعدی قرار گرفتن و ...روبرو میشــوند که چنین
موقعیتهایی سبب میشود ،فرد به یکباره اختیار خویش
را از دست بدهد و واکنشی ناخوشایند بروز دهد .این شرایط
که روانشناسان و روانپزشکان از آن به عنوان جنون آنی یاد
میکنند ،یک بیماری مزمن روانی محســوب میشود که
میتواند فرد را از فعالیتهای دنیای اطراف خویش جدا و
به دنیای هذیان هدایت کند.

فیلم ســینمایی «جن زیبا» بــه کارگردانــی بایرام
فضلی با بازی نورگل یشــیلچای و فرهــاد اصالنی نیز از
موضوع «اختالل جنون» وام گرفته اســت .داستان فیلم
با برخورداری از ژانری اجتماعی و گاهی کمدی درباره دو
کاراکتر با نامهای «یداهلل» و «دالرام» است.
شخصیت مرد داســتان «یداهلل» یکسال از زمان فوت
همسرش میگذرد و به دلیل گذراندن دورانی سرشار از غم
و ناراحتی به اختالالت روحی و روانی مبتال شده که برای
درمان و بهبود نیز مدتی را در آسایشگاه روانی بستری بوده
است .اما اکنون بعد از گذشت یکسال از بیمارستان مرخص
شده و در نقش نظافتچی همان آسایشگاه مشغول به کار
است .از سویی دیگر «دالرام» شــخصیت زن داستان نیز
بنابر تجربیات تلخی که پشت ســر گذاشته است به دلیل
جنون در همان آسایشگاه بستری اســت .در خالل فیلم
متوجه خواهید شــد که به وی تجاوز کردهاند ،و در همان
حین ،متجاوز را میکشــد و دچار جنون میشود؛ سپس

در آسایشگاه روانی بستری میشــود .او حرف نمیزند و
به عبارتی الل اســت که تماشــاگر نمیداند آیا به هنگام
آن فاجعه برای وی این اتفــاق رخ داده یا اینکه مادرزادی
الل است.
درواقــع «دالرام» در این قصه یک زن واقعی اســت
و همه احساســات یک زن در وجود او هســت .او به دلیل
شرایط خاص روانی نمیتواند صحبت کند و مجبور است
حرفهایش را با اشــارات دســت و بدن بگوید .بااینحال
حرکات او باید طوری باشــد که او را از افراد الل جدا کند؛
چون او یک الل مادرزاد نیست؛ بلکه شرایط خاص روانی او
باعث شده تا نتواند یا نخواهد تکلم کند.
نکته حائز اهمیت آن است که با وجود آنکه فیلم «جن
زیبا» از موضوعی کامال روانشناسانه برخوردار است ،ولی
ضعفهای بیشماری در پروراندن شخصیتها و همچنین
اختالل روانی «جنــون آنی» در آن به چشــم میخورد.
فیلمساز میتوانســت با ظرافت این اختالل ،نحوه درمان
و پیامدهای مربوط بــه آن را نمایش دهد؛ اما متاســفانه
بازیگران معروف فیل م را فدای این موضوع مهم روانشناسی
کرده اســت و قصد فیلمســاز بر این بوده که فیلم تنها به
سرگرم کردن مخاطب بسنده کند.
باتوجه به آنکه فیلم «جن زیبا» بــه لحاظ درون مایه

بر محوریت اختالل روانی جنون کــه یک وضعیت روانی
غیرطبیعی است ،متمرکز است ،میتوان گفت افراد در این
حالت به نوعی ارتباط خویش را با واقعیت از دست میدهند
و دچار توهم میشــوند؛ بطوریکه در برخی سکانسهای
فیلم مشاهده میشود که دالرا توهم مادری و فرزند دختر
را داشــت .درواقع افرادی که دچار جنون آنی میشوند ،از
دنیای واقعیت فاصله گرفتــه و وارد دنیای توهم و هذیان
میشوند.
از منظر روانشناســی میتوان گفت دو عالمت اصلی
«توهم» و «هذیان» برای تشــخیصگذاری این اختالل
روانی کفایت میکند .البته نشــانههای دیگری همچون
فقدان احســاس یا واکنش عاطفی نامتناسب ،اختالل در
عملکرد در محیط کاری یا موقعیتهای اجتماعی و فقدان
بینش و اختــال در قضاوت از فاکتورهــای مهم دیگری
محسوب میشوند که روانشناســان و روانپزشکان برای
تشخیص این اختالل از آنها نیز بهره میبرند.
با توجه به علت و عامل ایجاد کننده جنون ،درمان نیز
متفاوت است .گاهی حتی الزم است فرد در بیمارستانهای
اعصاب و روان بستری شــود تا با گذراندن دورههای دارو
درمانی و رواندرمانی به تدریج نشانگان این اختالل کاهش
یابد و تغییرات مثبت در رفتار و شناخت فرد ایجاد شود.

شبکه نتفلیکس با خرید امتیاز اقتباس از رمان
«صد سال تنهایی» اثر مشــهور گابریل گارسیا
مارکز قصد دارد یک ســریال تلویزیونی بر اساس
این شاهکار ادبی تولید کند .این سریال نخستین
اقتباس تصویری از رمان مارکز خواهد بود.
به گزارش ورایتی ،این سریال به زبان اسپانیایی
خواهد بود« .صد ســال تنهایی» نخستین بار در
سال  ۱۹۶۷منتشر شــد و تا به حال  ۵۰میلیون
نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته و به ۴۶
زبان ترجمه شده است.
رودریگو گارسیا پســر گابریل گارسیا مارکز و
گونزالز گارسیا بارکا تهیه کنندگان اجرایی سریال
نتفلیکس خواهند بود و بیشتر صحنهها در کلمبیا
فیلمبرداری خواهد شــد .نتفلیکــس جزئیات
بیشتری درباره سریال «صد سال تنهایی» منتشر
نکرده است.
رودریگو گارسیا با انتشار بیانیهای در این زمینه
اعالم کرد« :پدر ما به مدت چند دهه حاضر نشد
حق ساخت فیلم بر اساس «صد سال تنهایی» را
واگذار کند چون اعتقاد داشت با محدودیت زمانی
یک فیلم سینمایی نمیتواند ساخته شود و تولید
آن به زبانی جز اسپانیایی عادالنه نیست».
او در ادامه با اشاره به «عصر طالیی سریالها»
و «کیفیت سینمایی محتوای» این آثار گفته که
این بهترین زمان برای اقتباس است و مخاطبان
جهانی نتفلیکس برای سریالی بر اساس این رمان
مناسب است.
گابریل گارسیا مارکز پنج ســال پیش در ۸۷
سالگی درگذشت.
عضو کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران:

خانه سینما نهادی ناتوان
با عملکردهای عجیب است

عضو کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران در
پیاجبارهیأتمدیرهخانهسینمابرایثبتصنوف
سینمایی در وزارت کار با انتقاد شدید نسبت به این
اتفاقگفت:خانهسینمانهادیالکن،ناتوانوهمراه
با عملکردهای عجیب شده است ،مسئوالن ،خانه
سینما را نهادی کج و کوله کردهاند و هیچ حساب و
کتابدرستیدرعملکردهایشاندیدهنمیشود.
پیمان عباسی افزود :ســینما بسیار بیرحم
اســت؛ متأســفانه مدتها اســت بســیاری از
فیلمســازان نامدار و بزرگ این کشــور که آثار
درخشــانی از خود به یادگار گذاشــته اند امکان
حضور و فعالیــت ندارند و در صنــوف دیگر نیز
وضعیت به همین صورت اســت .آنقدر اوضاع ما
بد است که از کمک هر نهادی برای بهبود وضعیت
زندگیاهالیسینمااستقبالمیکنیمحتیاگرآن
نهاد کمیته امداد باشد با طیب خاطر به استقبالش
میرویم اما اجازه نمیدهیم آزادی عمل صنوف را
با انجام کارهای غلط از ما بگیرند.
این ســینماگر تأکید کرد :ما این روزها حق
بیمهمان را خودمان می دهیــم ،بیمه تکمیلی با
رقمی باالتر از صنوف غیرســینمایی در اختیار ما
گذاشته میشود ما بیشترین پول را برای گرفتن
کمترین امکانات میدهیم ،آیا این معنای واقعی
صنف و کار صنفی است؟ خانه ســینما واقعاً چه
کاری انجام میدهد؟ ما نباید پول بیمهمان را که
روزگاری قــرار بود خانه ســینما پرداخت کند از
جیب بدهیم! آقایان بهتر است به فکر این وضعیت
محیرالعقول و عجیب باشند که در هیچ جای دنیا
نمونه آن مشاهده نمیشود.

