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آذر فخری

فیلم: سوءتفاهم
نویسنده و کارگردان: احمدرضا 

معتمدی
بازیگران: مریــا زارعی، کامبیز 
دیرباز، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، 
اکبر عبدی، مهدی فخیــم زاده، آرش 

نوذری
    

چند دانشــجوی ســینما دختر 
ثروتمندی را به امید بازیگرشدن گروگان 
می گیرند،دســتیار کارگردان )با بازی 
کامبیز دیرباز( به دختر پولداری )با بازی 
هانیه توسلی( قول داده است او را بازیگر 
کند. دخترکه استعداد بازیگری ندارد 
حاضر است پول تهیه  فیلم را بدهد. دختر 
پول فیلم را از طریق همدســتی با پسر 
برای ربودن خودش و اخاذی از پدرش 
تامین می کند و این شروع، آغاز ماجراها 
و معماهایی است که اتفاق می افتد اما 
در نهایت این ماجرای گروگان گیری و 
ساخت فیلم، پیچیده می شود تا جایی 
که دیگر تشــخیص واقعیــت و خیال 
ناممکن به نظر می رســد.در این فیلم 
ابتدا این طور به نظر می رسد همه چیز در 

متن واقعیت پیش می رود اما رفته رفته 
مشخص می شود رئیِس )مریا زارعی( 
دار و دســته گروگان گیرنده خودش 
کارگردان فیلمی اســت کــه ماجرای 
واقعی گروگان گیری بخشی از فیلمنامه  
آن است. با ادامه فیلم تماشاگر نسبت به 
این که درحال تماشای یک فیلم است 
یا بازنمایی یک فیلِم درجریاِن دیگری 
تماشا می کند، دچار شک و تردید و حتی 

سوء تفاهم می شود.
فلسفه بازی در فیلم 

ایــن که فیلــم نامــه نویســان و 
کارگردانان، تحت تاثیر اندیشــه های 
فلســفی، می نویســند و فیلم تولید 
می کنند، در جهان کاررایج و شناخته 
شده ای اســت و ما کارگردانان بسیار 
مشــهور و توانایی در این زمینه داریم؛ 
تارکوفسکی، دارن آرنوفسکی، برادران 
کوئن، کیشلوفســکی با آن ســه گانه 
دلپذیرش و ... تمام ایــن افراد پیش از 
آغاز به کار از مشاوران برجسته در این 
زمینه ها کمک و راهنمایی گرفته اند. 
اما این که معتمدی در بســتر جامعه 
ما بخواهد دســت به چنین جسارتی 
بزند کمی جــای تامــل دارد.   در الیه  
فلسفی، فیلم تقابل نگاه ارسطویی )در 

ابتدای فیلم مریا زارعی تصریح می کند 
طبق منطق ارسطویی امور را مدیریت 
می کند( در برابر فاسفه  پست مدرنیسم 
است. درفلســفه ارسطویی بین وقایع، 
نظام علّی و معلولی حاکم است و برای 
تحلیل اتفاقات، علت هــای چهارگانه 
صوری، مادی، فاعلی و غایی را باید مدنظر 
داشت، در این منطق، هنرمند واقعیت را 
بازنمایی می کند. اما فلسفه پست مدرن 
این رابطه را به هم ریخته و مرز واقعیت و 
بازنمایی از بین می برد، و گاهی رابطه این 
دو برعکس  و واقعیت تقلیدی از بازنمایی 
می شود و بازنمایی ها به جای بازنمایی از 
واقعیت، از همدیگر تقلید می کنند و به 
یکدیگر ارجاع می دهند و شــبکه ا ی از 

ابرواقعیت می آفرینند.
فیلم بــا پاراگرافی از کتــاب »در 
جست وجوی نشانه ها«ی »ژان بودریار« 
فیلسوف پســت مدرن آغاز می شود. و 
به نظر می رسد معتمدی شیفته  جمله  
اول آن است که »در جهان معاصر تصویر 
دیگر بازتاب واقعیت نیســت« و  تاش 
می کند مرز بین خیال و واقعیت را بر هم 
زند. اما این بر هم زدن مرزها قرار است  چه 
مفهوم و چه دیدگاهی را برای تماشاگر 
به تصویر بکشــد؟ این درهم ریختگی 

موجب گیج شدن مخاطب و ارائه یک 
پازل آشفته با تکه های گمشده ای از یک 

داستان می شود.
 اندیشه بزرگی که 

در ظرف فیلم نمی گنجد 
»ســوتفاهم«  می خواهــد بزرگ 
وپیچیده حرف بزند، امــا این حرف از 
اندیشــه ای چنان بدون پشتوانه و کم 
مایه برمی خیزد که در نهایت تماشاگر 
از آن می گریزد، جهانی در این فیلم برای 
سکونت تماشاگر ساخته و تماشاگر به 
چالش کشیده نمی شــود دقیقا به این 
علت که بازیگــران معتمدی به خوبی 
متن ها را حفظ کرده اند وســوءتفاهم 

دقیقا از همین نقطــه ضربه می خورد، 
دوربین، بازی ها را لو می دهد و معتمدی 
از همان ابتدا پیام گل درشتش را اعام 
می کند. در »سوءتفاهم« آن چنان که 
ما از سینما انتظار داریم اسب تروایی در 
کار نیست؛ بازیگران با بازی مصنوعی، 
تمام هیجان تماشاگر، برای حل معما 
را از بین می برند و بــه او لذت تعلیق را 
نمی چشانند. معتمدی آگاه یا ناخودآگاه 
خط سیر داستان را به انحراف می کشد؛ 
شــخصیت هایی که از ابتدا می دانند  
بازیچه دیگری قــرار گرفته اند و الجرم 

معمایی وجود ندارد!
 گمشده در پیچ وخم مدرن بازی!

بازنمایــی یا میمه ســیس، از نظر 
فیلسوفانی چون افاتون و ارسطو صرفا 
تقلیدی ست که از واقعیت گرفته می شود 
و هر چه این تقلید بهتراتفــاق افتاده 
باشد، هنرمند موفق تر بوده است. حال 
معتمدی با »سوءتفاهم« می خواهد با 
رویکردی پست مدرنیست، در مقابل 
چنین بازنمایی بایستد یا نایستد؟! آیا 
او با به هم ریختن مرز واقعیت و بازنمایی 
به هدف خود می رســد یا صرفا باعث 
گیج شدن تماشاگر از همه جا بی خبر 

می شود؟ 
اساسا برای تماشاگر معمولی »ژان 
بودریار« در کجای فیلم و داســتانش 
می گنجد و او قرار است از تقابل فلسفه 
قدیم و جدید چه چیزی عایدش شود؟  
به عقیده بودریار»بازنمایی ها به جای 
بازنمایی از  واقعیــت، یکدیگر را تقلید 
می کنند و به یکدیگر ارجاع می دهند، 
و این شبکه بافته شده از بازنمایی های 
رســانه ها را ابرواقعیت یا واقعیت حاد 
می نامد.« این ایده ای است که معتمدی 
برای ســاختن فیلمش به ســراغ آن 
رفته اســت. البته که معتمدی همواره 
دغدغه فلسفه داشــته و این معنی در 
کارهای پیشــین او هم دیده می شود.

فلسفه ای که در در غالب شخصیت ها 
و قصه نمود بیشــتری دارند تا درفرم. 
داستان »سوءتفاهم« با تمی گنگستری 
آغاز می شــود. با بازی هایی همگی در 
خدمت اثر و فرمش که ابتدا تماشــاگر 
را درگیر می کند، درگیر آن چه در برابر 
چشمانش می بیند و آن چه واقعا اتفاق 
می افتد. اما این صرفا خیال جذابی است 
که تنها دقایقــی دوام می آورد و کلیت 
فرم و حتــی محتوایش تغییر می کند. 
نقطه  ناامیدکننده فیلم همین جاست، 
فیلمی که با تمام قدرت نمود واقعیت 

را کتمان می کند یکباره تبدیل به یک 
فیلم جنایی معمولی می شــود، گرچه 
پایان بندی با اشــاره ای به ناظر ســوم 
و دیالوگ تاثیرگذا اکبرعبدی به رئیس 
می گوید: »نقــش بهتری برای خودت 
بنویس« بار دراماتیــک فیلم را حفظ 
می کند، اما  می شد این سرگیجه و عدم 
درک احتمالی تماشاگر را به جان خرید 
و روند فیلم  آن چنان که آغاز شده بود، تا 
پایان جدال بین واقعیت و مجاز را حفظ 

می شد. 
»سوءتفاهم« تمرکز زیادی می طلبد 
تا رشته حوادث از دست تماشاگر خارج 
نشود و در میان کات های گاه حقیقی و 
گاه اشتباه، روایت اصلی را دنبال کند. 
تعقیب ماجرا و سعی در تفکیک حقیقت 
و داستان، توهم و واقعیت آسان نیست. 
معتمدی به عنــوان فیلم نامه نویس و 
کارگردان هیچ دست آویزی در اختیار 
تماشاگر نمی گذارد تا تعقیب حوادث 
برایش جذاب شــود تا هم در پیچ وخم 
این داستان پیچیده غرق شود و هم گم 
نشود. به همین دلیل نه تنها تماشاگر عام 
که تماشاگر خاص هم در برقراری ارتباط 
با فیلم مشــکل  دارد و خیلی زود گیج 
و کافه می شــود و در طول فیلم، افراد 
زیادی سالن سینما را ترک خواهند کرد.

معتمدی خود را مقید کرده اســت 
برای تماشاگر ایرانی، فیلم را به شیوه ای 
کاسیک و سنتی تمام کند و این روش با 
کلیت فیلم در تناقض است. او در اثری که 
بن مایه اش، به چالش کشیدن حقیقت 
است، درنهایت دست از بازی برمی دارد 
و به توضیح واضحات می پردازد تا هیچ 
نقطه ابهام و هیچ بعد مشــکوکی برای 
تماشاگر باقی نماند و این کارعین نقض 

»سوءتفاهم« راه طوالنی فلسفیدن بر پرده سینما؛

این بازی ربطی به تماشاگر نداشت!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

رسوایی آرای جعلی به نفع »برنده باش«؛   
رای گیری جشنواره جام جم 

متوقف شد!
در حالی که برنامه »نود« در رای گیری برنامه های 
شاخص جشنواره تلویزیونی جام جم اول بود، از شب 
گذشته انبوهی پیامک های مشــکوک برای عده 
زیادی ارسال شــد که حاکی از رای آن ها به برنامه 
»برنده باش« بود و رای این برنامه با اجرای محمدرضا 
گلزار را ناگهان باال برد. دبیر جشنواره جام جم این 

مشکل را تایید کرده است.
هم چنین برای عده دیگری که به »نود« رای داده 
بودند، پیامکی ارسال شده که رای آن ها تغییر کرده و 
به »برنده باش« رای داده اند و کاربران زیادی با گرفتن 
اسکرین شات از این پیامک و اشتراک آن در فضای 

مجازی به این اتفاق اعتراض کرده اند. 
مسعود احمدی  افزادی دبیر جشنواره جام جم 
ضمن اشاره به برگزاری جلسه ای برای پیگیری این 
ماجرا بیان کرد: »ما در دبیرخانه جشنواره جام جم 
هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم و طی 
جلسه ای به بررسی پیامک ها و موارد مرتبط با این 
قضیه می پردازیم و به طور جدی نسبت به این مسئله 

اقدام خواهد شد.«
    

رقابتی برای سریال های 
تلویزیون و نمایش خانگی

ســریال های تلویزیونی و نمایــش خانگی به 
جشنواره فیلم شهر می آیند.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری هفتمین 
جشــنواره بین المللی فیلم شــهر، در این دوره از 
جشنواره بخش تازه ای با عنوان »مسابقه سریال« 
کــه در زیرمجموعه مســابقه ســینمای ایران 
 تعریف شده، شامل مجموعه سریال های خانگی 
و تلویزیونی است. آثار تولید شــده از فروردین ماه 
۱۳۹۱ تاکنون می توانند جهت شرکت در بخش 
مسابقه و ارزیابی هیأت داوران برای دریافت تندیس 
جشنواره و جایزه نقدی در سایت جشنواره ثبت نام و 
در این دوره شرکت کنند. در این بخش شش تندیس 
به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی شامل: بهترین فیلم 
نامه، بهترین بازیگر نقــش اول زن، بهترین بازیگر 
نقش اول مرد، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و 
همچنین بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و 
تهران نگاری به برگزیدگان اهدا خواهد شد. ثبت نام 
 اینترنتی آثار از طریق ســایت جشنواره به نشانی:

www.shahrfilmfest.com و تــا پایــان 
فروردین ماه سال ۱۳۹۸ امکان پذیر است. 

    
فیلم های اد هریس در بخش 

مرور آثار شبکه نمایش

این هفته در بخش مرور پرونده کاری بازیگران، 
فیلم هایی از »اد هریس«، دربخش صحنه گران 
)مرور آثار( شــبکه چهار پخش می شوند.  اولین 
بازی سینمایی اِد هریس در تاریخ ۱۹۷۸ و در فیلم 
»اغما« صورت گرفت با این حال بازی در کنار چارلز 
برانســون در فیلم »خط مرزی« بود که نام او را بر 
ســر زبان ها انداخت. وی موفق شد دو بار نامزدی 
اســکار نقش مکمل مرد برای بازی در فیلم های 
»آپولو ۱۳« و »نمایش ترومن« را به دست بیاورد تا 
این که وی در سال ۱۹۹۹ تصمیم به ساخت فیلمی 
درباره نقاش بزرگ، جکسون پوالک گرفت. فیلمی 
که خودش کارگردان آن بود و برای بازی در نقش 
پوالک نیز موفق شــد این بار نامزد اسکار بهترین 
بازیگر نقش اصلی مرد شود. »پوالک« ثابت کرد اِد 
هریس عاوه بر بازیگری، کارگردان با استعدادی 

نیز هست.

پردهنقرهای

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

داستان فیلم »هت تریک« از یک مهمانی شروع می شود 
که لیدا به همراه همسرش فرزاد به آن دعوت شده اند. لیدا 
عکاس است و شــوهرش فرزاد دقیقا معلوم نیست چه کاره 
اســت. در این مهمانی کیوان، دوست مشترک این زوج نیز 
همراه با دوستش حضور دارد که این چهار نفر در راه برگشت 
به خانه تصادف می کنند و فرار آنها تازه آغاز ماجراهایی است 

که در خال قصه روایت می شود.
»هت تریک« فیلم شخصیت محوری است و روایت فیلم 
بر عهده شخصیت هاست اما باید درنظر داشت شکل گیری 
شــخصیت های این در موازات بافت ســینمایی، کارکرد 
روانشناســانه هم دارند که چهار شخصیت را با بحران هایی 
که روبرو می شوند با چالش های متعددی مواجه می سازد. 
در واقع هدف فیلــم »هت تریک«نشــان دادن چگونگی 
رابطه ها اســت بطوریکه معضات زندگــی دو زوج آنقدر 

متعددند که موضوع مهمی چون مرگ و زندگی شــخصی 
دیگر در برابر بحران های زندگانی آنها، هیچ قلمداد می شود؛ 
به بیانی دیگر فیلمســاز احتماال تعمدا درام را به این سمت 
و ســو می برد تا بحران اصلی را در خیل عظیم بحران های 
ثانویه کمرنگ جلوه دهد، که به لحاظ منطقی چنین امری 

را  نمی توان پذیرفت.
فیلم »هت تریک« داستان چندان غنی ای را دربر ندارد 
و عناصر قصه و شخصیت پردازی کاراکتر های فیلم هم در 
نوع رابطه و دروغ و پنهان کاری خاصه می شوند تا نمایشی 
از قضاوت را به تصویر بکشند؛ بنابراین فیلمساز دیالوگ ها 
را از نظر نوع کلمات، بیان افــراد و میزان تنش ها در حاالت 
آرامش، خشم به خوبی طراحی کرده است تا با همین روند، 
راز های نهان شخصیت های فیلم پی در پی فاش و ابراز شوند. 

فیلمنامه »هت تریک« همچنین نیم نگاهی هم به موضوع 
قمار و شــرط بندی های آناین دارد؛ موضوعی که با وجود 
هشدارهای متعدد پلیس و کارشناسان گوناگون، همچنان 

پابرجاست و هنوز عما جلوی آن گرفته نشده است.
از منظر روانشناسی باید متذکر شــد متاسفانه در حال 
حاضر شــیوع قمار آناین و اعتیاد به این بازی ها به حدی 
رسیده که تبدیل به نوعی اعتیاد در میان جوانان شده است؛ 
آنهایی که می بازند برای برگرداندن مال از دست رفته  خود 
پای بازی مجدد می نشینند و آنهایی هم که می برند، طمع 

کرده و همچنان بازی را ادامه می دهند.
به باور کارشناسان افراد به بهانه سرگرمی و گذران وقت 
و یا به طمع برد و جبران باخت قبلی خویش پا به این ورطه 
خطرناک می گذارد. فارغ از آنکــه بدانند این فرآیند نه تنها 
باعث سرگرمی نیست بلکه نوعی اعتیاد محسوب می شود و 

آسیب های جدی را به دنبال دارد. 
از منظر آســیب شناســی اجتماعی می تــوان خاطر 
نشــان کرد قمار بازی و شــکل های مختلــف آن در قالب 
شرط بندی های گوناگون در فضای جامعه نوعی ناهنجاری 
اجتماعی قلمداد می شود که مسبب پدید آیی آسیب های 
دیگری همچون ماننــد بی اخاقی، طاق، خودکشــی و 

نزاع های دسته جمعی خواهد شد. 
از منظر روانشــناختی عادت به قمار یک مشکل روانی 
محسوب می شود که ناشی از مشــکل در کنترل انگیزش و 
تکانه ها ی فرد قمارباز اســت. قماربازهای حرفه ای معموالً 

نمی توانند در مقابل برخــی از رفتارهای خویش، حتی اگر 
خطرناک هم باشد، مقاومت کنند.

بنابرایــن قماربازی یــک بیماری پیش رونده اســت 
که معموالً در ابتــدا در قالب یک فعالیت تفریحی شــروع 
می شــود، اما با گذشــت زمان شــخص کنترل خود را در 
برابر انگیزش هــا و تکانه های خویش از دســت می دهد و 
زمان بسیار بیشــتری را صرف این عادت مخرب می کند. 
بطوریکه ســرانجام قمار همه جنبه های زندگی این فرد را 
 در بر می گیرد و برایــش ادامۀ زندگی بدون قمار بشــدت 

مشکل می شود.
نکته حائز اهمیت آن است که فرایند قمار آناین شامل 
گروه های سنی خاصی نیست و در حال حاضر هر فردی با هر 
سن و سالی با اســتفاده از تکنولوژی می تواند اقدام به بازی 
و قمار کند؛ بنابراین از یک ســو وظیفه خانواده ها است که 
ماهیت قمار را برای جوانان و نوجوانان خود روشن کنند و به 
آنها یادآوری کنند به منظور برد یا براساس تبلیغات نادرست 
جذب این شبکه ها نشوند. از سوی دیگر نهادهای فرهنگی 
و متولیان فرهنگ در جامعه نیز با بهره مندی از راهبرد های 
متخصصان روانشــناس بایــد برای آگاه ســازی جوانان و 
خانواده ها اقدام نمایند و در کنار آگاه سازی، امکانات تفریحی 

سالم و ارزان قیمت را نیز برای آنان فراهم آورند.

نگاهی به فیلم »هت تریک« و شرط بندی های آنالین

بباخت، هر چه بودش

یادداشت

»سوءتفاهم« در فرم و قالبی دایره ای شکل قرار دارد؛ معماری خانه، اتاق دایره ای شکل و پنجره نیم دایره آشپزخانه. 
این فیلم می خواهد و با تمام وجود تالش می کند »نوآر« باشد؛ یک مرد تنها در شمایل کارآگاه یا پلیس شخصی با دو زن؛ 

یکی زنی فرشته وش و دیگری، زنی اغواگر. در»سوءتفاهم« نقطه ضعف مرد تنها این است که عاشق هر دو زن می شود و از 
همین جا ضربه می خورد. این ایده جذاب، در سینمای ایران نو و خالقانه است و رویکردی است که تماشاگر را وامی دارد به 

کوچک ترین جزئیات دقت و روایت را با توجه بسیار دنبال کند.  

بازنمایی یا میمه سیس، 
از نظر فیلسوفانی چون 
افالتون و ارسطو صرفا 

تقلیدی ست که از واقعیت 
گرفته می شود و هر چه 

این تقلید بهتراتفاق 
افتاده باشد، هنرمند 

موفق تر بوده است. حال 
معتمدی با »سوءتفاهم« 

می خواهد با رویکردی 
پست مدرنیست، در مقابل 

چنین بازنمایی بایستد یا 
نایستد؟!

»سوءتفاهم« تمرکز زیادی 
می طلبد تا رشته حوادث از 
دست تماشاگر خارج نشود 

و در میان کات های گاه 
حقیقی و گاه اشتباه، روایت 
اصلی را دنبال کند. تعقیب 

ماجرا و سعی در تفکیک 
حقیقت و داستان، توهم و 

واقعیت آسان نیست
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