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ایمان عبدلی

فرهاد و پری به میانسالی رسیدند 
و حاال ســر بچه دار شــدن یا نشدن 
اختالف نظر دارند. این هسته مرکزی 
داستان فیلم »به دنیا آمدن« است 
که البته با تاخیر اکران شــد. دلیل 
تاخیِر اکران مشــخص نیســت اما 
احتمــاال فیلم برای پخــش حلقه 
وصلی با مافیای اکران نداشــته! در 
هر صورت فیلم محسن عبدالوهاب 
)دستیار سابق رخشان بنی اعتماد(، 
فیلم اتمســفر و فضاســت، یعنی 
اصوال از چنین فیلم هایی به ویژه در 
سینمای ایران توقع حرکت نداریم، 
پس اگر فیلمساز تعمدا فقط در پی 
شخصیت پردازی دو کاراکتر اصلِی 
ماجراســت و یا بــه مکان ها توجه 
می کند، در واقع منطبق بر نیازهای 

فیلمنامه اش حرکت می کند.
البته اصوال محســن عبدالوهاب 
لگــوی فیلمســازی رخشــان  ا
بنی اعتماد را عملــی می کند، مثال 
نگاه کنید به »گیالنه«. فیلم ظاهرا از 
یک داستان کم حجم بهره می گیرد 
و ســکون دارد، اما داستان بیشتر از 
این که در طول حرکت کند به عمق 
می رود. حاال همــان الگو تولیداتی 
چون »لطفا مزاحم نشوید« و یا »به 
دنیا آمدن« را به سینمای ما عرضه 
می کند. این ها را به مثابه  هشــدار 
نوشــتم، یعنی این که اگــر مثال از 
تماشای فیلمی چون »متری شش 
و نیم« لذت می بریــد، دلیلی ندارد 
که فیلمی چون »به دنیا آمدن« هم 

برای شما لذت بیاورد.
این مقدمــه فرامتنــی اما یک 
زیرشــاخه  دیگر هــم دارد، درباره 

فیلمی حــرف می زنیم کــه تا حد 
قابل قبولــی اندازه نگه داشــته، به 
عبارت دیگــر عبدالوهــاب موفق 
می شــود روی ســوژه  درســت و 
بهنگامش به اندازه تمرکز کند. این 
از معدود دفعاتی است که یک فیلم 
با برچسب اجتماعی تالش نمی کند 
تمــام معضــالت را روی داریه اش 
بریزد. نوعی ســینمای ژورنالیستی 
کم  بنیه که می خواهد در نود دقیقه 
همه  حرف های جامعه  پر از معضل 
ایران را بزند. طنز قضیه اینجاســت 
که غالبا نمی توانند حتی یک حرف 
را هم درست بزنند و از فیلم های این 
چنینی تصاویــری  کاریکاتوری و یا 

شکنجه گر در ذهن داریم.
»بــه دنیا آمــدن« امــا درباره 
مســاله ای اســت که نزاع بر سر آن 
کم نبوده؛ فرزنــدآوری، عده ای آن 

را به صالح کشــور می دانند، چون 
معتقدنــد بنیه  خانــواده را تقویت 
می کند، منجر به جمعیت ســازی 
می شود و البته عمل انگیزشی است، 
موافقان فرزندآوری البته به مفهوم 
خانواده به شکل ســنتی آن توجه 
می کنند، مخالفان اما تمام مســائل 
را ارجاع می دهند به معضالت ریز و 
درشت موجود در جامعه و عمال و علنا 
فرزنــدآوری را غیرممکن می دانند 
و معتقدند آش را شــورتر می کند. 
حضور نمادین زن و شوهر فیلم که 
این دو نگاه را به شکلی)تقلیل یافته( 
نمایندگی می کند، موقعیت سازی 
درســت فیلمنامه نویــس اســت، 
همین موقعیت سازی های درست 
را در زوج جوان تر داســتان که انگار 
آینده  کاراکترها را ترسیم می کند، 

می بینیم.

کیــان و ُگلــی در واقع شــاید 
فرزندان فرهاد و پری هســتند، آن 
چه که قرار اســت بر سر نسل بعدی 
بیایــد. از همین جا پــل می زنم به 
مفهوم »پایان باز« در سینمای ایران 
که پس از توسعه سینمای فرهادی 
دچار سوءتفاهم و بعدتر دست مایه 
شــوخی های بسیاری شــد که هر 
کســی هر پایان ِول و نه رهایی را باز 

تفسیر کرد. 
درباره کلیت »بــه دنیا آمدن«، 
نوعی تعلیق، نه معنای سردرگمی، 
بلکه به معنای اجازه برای تفسیر در 
ذهن مخاطب را می بینیم. تماشاچی 
فیلم می تواند تنفس کند، فکر کند و 
خودش را جــای کاراکترها بگذارد، 
کاشت خرده داســتان کیان و گلی 
از همین جهت و در همین راستا در 
فیلمنامه گنجانده شده که مخاطب 

به ســمت پری نیافتد و آینده هایی 
دیگر را هم متصور شود.

این همــه از فیلمنامــه گفتم و 
نوشتم بد نیســت کمی هم به نقش 
دوربین در روایــت »به دنیا آمدن« 
اشاره کنم، جایی که قطع های سریع 
یا همان کات هــا، ذهنیت درگیر دو 
کاراکتر اصلی را روی تصویر بازنمایی 
می کند، درواقع بایــد برگردیم به 
بحث ابتدای متن، همان که از فیلم 
ساکن یا فیلم اتمسفر گفتیم، حاال 
چنین فیلمی که در ذهن می گذرد 
چگونه می تواند از لحاظ بصری دچار 
یکنواختی نشود؟ با همین تمهیدات، 
برش های ســریع و تحرک دوربین 
روی دستی که تنش نه، اما حرکت 
ایجاد می کند و درواقع ذهن فرهاد و 
ذهن مشوش پری را برای ما تصویر 
می کند. بد نیست موقعیت فیلم را به 
لحاظ فکری هم ســنجه کنیم، »به 
دنیا آمدن« یــک فیلم کامال مدرن 
است، اگر مدرنیته را براساس مظاهر 
آن سطحی تصور نکنیم )همان تفکر 
رایج در سینمای به اصطالح کمدی 
ایرانی( فیلم عبدالوهــاب در نقطه 
مقابل چنان سینمایی است، فیلمی 

البته به غایت انسانی.

فیلمی انسانی درباره خانواده های ایرانی

 »به دنیا آمدن«، به اندازه و بهنگام 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تهرانیهابیشترسینمامیروند

در هفته ای که گذشــت ۴۵۷هزار و ۲۱۳ نفر 
به تماشــای فیلم های روی پرده نشســتند که از 
این میزان ۲۰۹ هزار و ۸۷۵ نفر شهروندان تهرانی 
بوده اند با اینکه نمودار جمعیتــی ایران ۵۰ درصد 
جمعیت برای تهران نیست، ولی ۵۰درصد فروش 
سینما، تئاتر و حتی مطبوعات در تهران است و این 
برمی گردد به الگوی زندگی شهری و تمرکز امکاناتی 

که در تهران وجود دارد.
درحقیقت آنطور که مشخص است همچنان 
مردم برای ســینما رفتن پردیس هــای بزرگ را 
می پسندند و این می تواند یکی از دالیل فروش باال 

در سینماهای تهران باشد.
یعنی امکانات در تهران و کیفیت ســالن های 
پردیس های سینمایی باعث شده مردم تهران سینما 
را به عنوان یکی از موارد فرهنگی در ســبد اقتصاد 
خانواده خود قرار دهند. شــاید یکی دیگر از دالیل 
استقبال کم از سینما در شهرستان ها را هم بتوان 
به این گالیه سینماداران ربط داد که از مافیای اکران 
می گویند و نظرشان این است که توزیع فیلم ها در 

سینماهای مختلف چندان مناسب نیست.
    

هزارراهنرفته
رویآنتننرفت

با وجود اعالم رسمی مبنی بر پخش توضیحات 
تهیه کننده برنامه »هزار راه نرفته« درباره حواشی 
ایجادشده در قســمت پنجم این برنامه، این آیتم 
روی آنتن نرفت. برنامه »هزار راه نرفته« که پخش 
ســری جدید آن از شــنبه )۱۴ اردیبهشت( آغاز 
شده بود، چهارشنبه شــب پس از طرح موضوعی 
با حضور زوج مهمانش، ابهاماتــی را پدید آورد که 
شنبه شب)۲۱ اردیبهشت( قرار بود تهیه کننده این 
برنامه به توضیح در این خصوص بپردازد. این برنامه 
که قدمتی طوالنی دارد و تولیدی است، قرار بود، با 
ویدئویی ضبط شده درباره حاشیه ها همراه باشد که 
درنهایت توضیحات تهیه کننده پخش نشد. بر این 
اساس، در شرایطی که روابط عمومی شبکه دو، خبر 
پخش توضیحات تهیه کننده درباره قسمت پنجم 
را رسماً به رسانه ها اعالم کرده بود، به نظر می رسد 
در دقیقه ۹۰ جلو پخش این آیتم گرفته شده باشد. 
این برنامه در پنجمین قسمت از سری جدید خود، 
از یک زوج جوان فعال در فضای مجازی دعوت کرده 
بود که مدعی بودند از زندگی گذشته خود در فضای 
مجازی دست کشیده اند. این برنامه از سوی برخی با 
انتقاد همراه و این گونه عنوان شد که این دو نفر از آنتن 
تلویزیون برای شهرت بیشتر سوءاستفاده کرده اند که 

تهیه کننده قرار بود در این خصوص توضیح دهد.
    

دستمزدهفتمیلیاردی
نویدمحمدزادهتکذیبشد

وکیل نوید محمدزاده، ضمن تکذیب شایعات 
دستمزد ۷ میلیاردی این بازیگر، اعالم کرد از سایت 

منتشر کننده این خبر شکایت کرده است.
در روزهای گذشته شایعاتی منتشر شد درباره 
دســتمزد هفت میلیاردی نوید محمدزاده برای 
بازی در یک سریال  شبکه نمایش خانگی. خبری 
که از یک ســایت و کانال تلگرامی آغاز شــد و در 
بعضی روزنامه ها هم بازتاب داشــت. پس از انتشار 
گسترده این خبر، سیدحســین روحانی، وکیل 
نوید محمدزاده گفت: »پیرو انتشار اخبار کذب در 
یک ســایت و کانال تلگرامی درخصوص دستمزد 
نوید محمدزاده، ایشان به دلیل نشر اکاذیب جهت 
طرح شکایت علیه مدیرمسئول سایت هفت راه در 

دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام کرده است.
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آبان نامجو

شهریور ۹۷ بود که تهمینه میالنی با نمایشگاه نقاشی 
»فیلم هایی که نساختم« خبرساز شد. نام نمایشگاه تعمدا 
در اعتراض به شرایط بد فیلمسازی انتخاب شده بود و اما 
تنها چیزی که به چشــم نیامد، همیــن عنوان اعتراضی 
بود. گو این که روز دوم نمایشــگاه مساله  کپی کاری تمام 

نمایشگاه میالنی را با خودش بلعید.
اعتراض ها از لحاظ ماهیت بر دو نوع بود؛ فاز اول این بود 
که فضاي گالري ها را نباید با شهرت و ارتباطات اشغال کرد، 
یعنی همان کاری که میالنی به واسطه شهرتش در سینما 
کرد. منتقدان که عمدتا هم دانشجویان رشته هنر بودند 
روز افتتاحیه در گالري ایوان حضور پیدا کردند و خواهان 

لغو نمایشگاه شدند.
فــاز دوم اما چیز دیگــری بود. عــده اي از هنرمندان 
عرصه های تجسمي نقاشي هاي میالني را ضعیف و بدتر 
این که  کپي شــده تلقی کردند. آن ها  البته دست پر هم 
داشتند و با ســند نشــان دادند که میالنی از آثار »جني 
میلیهوف« هنرمند روسي که در حوزه طراحي کتاب  کار 
می کند و برخي آثار »آمادئو مودیلیاني« نقاش مشــهور 

ایتالیایي کپی کرده است.
واکنش میالنــی امــا قانع کننده نبود و یک پســت 
اینستاگرامی گذاشت و نوشت نمی دانستم، بماند که نوع 
قیمت گذاری تابلوها هم خیلی منطقی نشــان نمی داد، 
عده ای به همین هم انتقاد کردند، اما آن قدر اوضاع درهم 

بود که این نقد خیلی به چشم نیامد.

آن دیگری که دیگر فیلم نمی سازد
روزگار گذشت و تهمینه خانم ظاهرا عطای فیلسمازی 
را به لقایش بخشــیده بــود، همســر گرامی)نیک بین - 
تهیه کننده سینما( هم که البته ید طوالیی در فیلمسازی 
دارد، احتماال به صالح نمی دانست خانم میالنی وارد فضای 
فیلمسازی شود، پس دوباره نمایشــگاه نقاشی به پا شد! 
این بار با عنوان؛»آن دیگری«. این بار اما او پیش دســتی 
کرد و در متنی که پیش از نمایشــگاه منتشر کرد، تالش 
داشت تا کمی زهر ماجرا را بگیرد:»در این راه، از همه چیز 
و همه کس الهام می گیرم. عکاسان، نقاشان نامی و یا کمتر 
شناخته شــده جهان، ســمبل و نمادهای ایران باستان، 
تجارب زیســته و قصه آدم های پیرامونــم. آنها با عبور از 
جهان بینی و ســلیقه فردی من، فرم و محتوای جدیدی 
می یابند. نقاشی های من سبک مشخصی ندارند و شاید 
سال ها طول بکشد تا با راهنمایی اساتید و نقد کارشناسی 
به زبان ویژه خودم دســت یابم. سبک، بافت و تکنیک هر 
نقاشی را بسته به موضوع یا داستانی که مرا می آشوبد یا به 

وجد می آورد، بر می گزینم«
ماستمالی ناکافی!

با این حال حجم ماستمالیزاسیون! خانم میالنی کافی 
و یا قانع کننده نبود. برنامه ویدئویی »فیلم کات« قرار بود 
بستری شود تا تهمینه خانم را تبرئه کند اما بد از بدتر شد، 
میالنی مقابل گلمکانی )که البته ایــن نقش برازنده اش 
نبود( نشســت و در فضایی که فراهم بود تا متکلم وحده 

باشد، هر چه دلش خواست گفت.
اما از کوزه همان برون تراود که در اوســت، هر چقدر 

میالنی به واژه های مبهمی چون الهام گرفتن متوســل 
می شد، بوی بد داستان بیشتر در می آمد، مساله منتقدان 
میالنی حاال این نیست که چرا کسی یک گالری را به واسطه 
شهرتش قبضه کرده، حتی برای سه روز. مساله آن ها شاید 
از این جای کار به بعد حجم توجیه گری سینماگری است 
که سال ها در این ُملک فیلم ساخته و از بد حادثه جایگاهی 

هم دارد.
برای این که به ُکنه  ماجرا برســیم ارجاعتان می دهم 
به آن چند خط گلســتان برای میالنــی: »هرگز معتقد و 
موافق با این حرف که چرا آدم هــای معروف وارد حیطه 
دیگری از هنر می شــوند و به خودشــان اجازه می دهند 
نقاشی کنند یا کتاب بنویسند یا عکاس شوند یا از سینما به 
تئاتر بروند، نبوده ام و فکر می کنم این یک طرز فکر کاماًل 
دیکتاتوری و مستبدانه است. به عنوان خواهر بزرگ تری 

که همیشه دوستتان داشــته، می گویم که اگر شما هم از 
مردم معذرت می خواســتید و می گفتید اشــتباه کردم، 
مطمئن باشــید که هم کار درســتی کــرده بودید و هم 
شــأن هنرمند بودن، فعال مدنی بودن، فمینیست بودن، 
الگوی زنان معتــرض و آزاده بودن و تمــام فعالیت های 
هنری و مدنی تــان به این اندازه زیر ســوال نمی رفت که 
بدجوری زیر ســوال رفته. واکنش هایتان، واکنش های 
یک دختربچــه بی منطق لجبــاز بود کــه بدجوری من 
 را به حیــرت انداخــت و از این حیرت بســیار بســیار

 متأسف هستم«
مساله اصلی همین ســطور باالست، یک وقاحت حق 
به جانب شــاید، تا حدی که در همان گفتگو با گلمکانی، 
میالنی می گوید سوفیا کاپوال از سوپراستار او کپی برداری 

کرده است!

در حاشیه  حاشیه سازی یک فیلمساز

تهمینهمیالنی؛کپیمیکنمپسهستم

یادداشت

»به دنیا آمدن« درباره 
مساله ای است که نزاع 

بر سر آن کم نبوده؛ 
فرزندآوری، عده ای آن را به 
صالح کشور می دانند، چون 

منجر به جمعیت سازی 
می شود و عده ای دیگر 

با اشاره به معضالت ریز و 
درشت موجود در جامعه، 
عمال و علنا فرزندآوری را 

غیرممکن می دانند
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