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ایمان عبدلی

اظهارنظرهــا دربــاره  فیلــم 
»درخونگاه« دو سویه  کامال متفاوت 
دارد. از همــان نمایــش اولیــه در 
جشــنواره تا همین امروز که فیلم 
به اکران عمومی رســیده، این روال 
ادامــه دارد. عده ای فیلــم را خیلی 
دوست دارند و جزو بهترین آثار چند 
وقت اخیر ســینمای ایران می دانند 
و عده ای هم مثل مســعود فراستی، 
فیلم را یک مزخرف قلمداد می کنند. 
شخصا و استثنائا این بار فقط فراستی 
نبود که یک فیلم را مزخرف قلمداد 
می کرد، خیلی از جشنواره روها هم 
این لقب را به »درخونــگاه« دادند. 
پرسش اینجاســت که چرا یک اثر 
هنری تا این میزان در جلب نظرات 
شکاف ایجاد می کند؟ به طور خاص 
مســاله ی فیلِم ســیاوش اسعدی 
چیست که برخی شیفته اش شدند 
و اسمش را گذاشتند سینمای خوب 
و برخی دیگــر هم چیــزی بهتر از 

مزخرف برایش پیدا نکردند.
جهاِن قــراردادِی داســتان در 
»درخونــگاه« نســبت محکمی با 
واقعیت بیرون ندارد، یعنی داستان 
و آدم ها و بعضــا روابط میان آن ها به 
اندازه کافی واقعی نیســت. از طرفی 

این جهان ربطی هم به طبع مخاطب 
امروزی ســینما ندارد. آن دسته ای 
که از فیلم شاکی اند در همین نقطه 
ارتباطشــان را با داســتان از دست 
داده اند. در ســینمایی که رئالیسم 
نکبت زده و کمدی های آبگوشــتی 
بیشترین ســهم را دارند، قدم زدن 
در زمین  های دیگر بــرای هنرمند 

دشوار است.
پیش زمینه ذهنــی مخاطب یا از 
تو یک فیلم واقع گرایانه و یا دقیق تر 
واقع گرایانه نما طلب می کند یا طبق 
یک قرارداد نانوشــته یــک جهان 
جفنگ و کارتونی مثل کمدی های 
بی قاعــده  پرشــمار می خواهد. در 
واقع مخاطب ســینمای ایران با دو 
ژســت قابل پیش بینی وارد ســالن 
می شود؛ قرار اســت بخندیم و دور 
هم خوش باشیم، چیزی شبیه یک 
پارک گردی یــا مهمانی خانوادگی. 
یا این کــه می خواهد کمی ژســت 
روشــنفکرمآبانه و منتقدطــور به 
خودش بگیــرد، پس با یــک فیلم 
مثال رئال و در سطح، خودش را ارضا 
می کند. گویی با 20 هزار تومان شهر 
را از باال می بینــد. »درخونگاه« در 
هیچ کدام از این دو قاعده  پرطرفدار 

و آشنا نیست!
فیلــم از رئالیســم نکبــت  زده، 

نکبتــش را دارد و از کمدی هــای 
کارتونی، کارتونش را. می شود یک 
جهان نمادیــن و گاه تیپیک که اگر 
می خواهــی از آن لذت ببــری باید 
همان طور که هســت بپذیری اش. 
رضا دوزاری هشت سال ژاپن بوده و 
سه سال پس از پایان جنگ به ایران 
برگشته، او در آن جا رعیت بوده که از 
این به بعد ارباب باشد و دست خانواده 
و حتی بچه محل هایــش را بگیرد. 
او و خانــواده اش بــا ادبیاتی حرف 
می زنند که شــاعرانه و موزون و گاه 
مسجع است، مثال هایش کیمیایی 

و حاتمی.
با این تفاوت که سینمای کیمیایی 
بک گراند دقیق تری از تاریخ و زیست 
اجتماعی دارد و سینمای حاتمی هم 
اساسا جهان گلخانه  ای و دستچین 
شده ای را از یک برش تاریخی جلوی 
رویت می گذارد، سینمای اسعدی اما 
کمی در جهان بینی معطل است و از 
همین جهت هم هست که شاعرانگِی 
و ادبیان دلنشــین کاراکترهایش به 
مثابه یک امر الصاق شده گاه در بافت 
اثر جا نمی گیرد. همین ضعف درباره  
تاریخ مند شدن روایت هم وجود دارد. 
مثل کیوسک های تلفن، پیکان های 
در خیابــان، آذین بندی های کوچه 
که همه به نظر درونی نشده و کمی 

باســمه ای به نظر می رســد گرچه 
اجرای کم نقصی هم دارد.

مســاله اما این جاســت که زبان 
نمادین دیگر خواهان زیادی ندارد. 
در واقع در حوصله  تماشاچی نیست. 
این چیزی است فراتر از روایت. این 
جا شرایط اجتماعی و مسائل بیرون 
از سالن است که خودش را تحمیل 
می کند. رضا هشــت ســال نبوده، 
هشت سال نبودن به او تحمیل شده. 
مادربزرگ )مام میهن؟( گوشه  خانه 
افتاده و زندگــی نباتــی دارد! پدر 
خانواده یــا احتماال همــان حاکم، 
مستاصل خودخواه و بی عرضه است، 
رفیق جانِی رضا یک پا ندارد و روانی 
شده، این حضور نمادین یک جانباز 
در داستان است؟ و در رادیکال تر از 
همه زن لکاته  داستان که از همه قابل 

اعتمادتر می شود و مامن و ماوای رضا 
خواهد بود. این مهندسِی آدم ها و این 
چینش روابط پررنگ تر و بیشینه تر 
از آن است که ســازندگان اثر دست 
به انکارش بزنند. انکارشدنی نیست 
واز طرفی هم از سمت جمع زیادی 
از تماشاچیان فیلم قابل درک نیست. 
خب در چنین شــرایطی یک منشا 
مهم دیگــر از نارضایتــِی ناراضیان 
کشف می شود. همان ها که در پایان 
اثر با خودشــان می گویند خب که 
چی؟ و ایــن خب که چــی منتج به 
برچســب مزخرف روی ایــن فیلم 

می شود. 
تا این جای یادداشت نگاهم را بر 
نگاه آن هایی منطبق کردم که فیلم 
را دوست نداشتند و از این جا به بعد 
در دسته  موافق ها خواهم بود، همان 
دسته که خودم هم دقیقا در آن قرار 
دارم. ســعی می کنم با مثال ها ثابت 
کنم که چرا وجــود چنین فیلم های 
در سینما غنیمت است. جایی از فیلم 
رضا که متوجه می شود تمام خانواده 
دورش زدند رو به پدر که سردســته  
همه  نابسامانی هاســت، می گوید: 
»من واسه ات شمشیر آورده بودم و 
تو هنوز سیخ دستته« و این دیالوگ 
و شاید اصال این هایکوی ایرانی خود 
حدیث مفصل است. مگر قرار نیست 
هنر زبان موجر و ظریفی باشــد که 
جهان را سخت بشکافد و قابل تحمل 
کند؟ خب برای شرح معطل بودِن ما 
در این جهان چه کلماتی می توانست 
انقدر بجا کنار هم قرار بگیرد و شرح 
بیچارگِی ما باشد؟ منظور از ما، مای 

ایرانی ست.
رضا تمام بدنــش را دم تیغ داده، 
اما ســرمایه اش را به تــاراج دادند. 
آن سکانســی که رضا لباسش را باال 
می زند. همان سکانســی که اتفاقا 
میزانسن و دکوپاژ در اوج همدردی و 

همذات پنداری قرار دارد. رضا یادآور 
کیست و یا دقیق تر یادآور چیست؟ 
این ما نبودیم؟ ما یا بستنِی خانواده 
بودیم و از جایی به بعد شــور دادیم 
و افســردگی گرفتیم و یا خوِد رضا 
بودیم که هر جا فکــر کردیم، مامن 
اســت نبود و دنیا به کاممان نشــد. 
مام میهــن هم که آن گوشــه دائما 

افتاده بود.
برای عاشق این فیلم بودن دلیل 
کم نیست. اصال مگر »تسکین« هنر 
نیست؟ چه کسی گفته سینما باید 
بیدارت کند؟ نشئگی »درخونگاه« به 
صد بیدارِی بی حاصل می ارزد، گیرم 
که زن لکاته خیلی دُمده و مستعمل 
باشــد. دکوپاژ در حضور او شــبیه 
فیلم های دهه  40 و 50 شــود، چه 
ایرادی دارد سینما گاهی شبیه یک 
شــاعر خوش ذوِق غیرمنطقی باشد 
که دائم باران بخواهــد و برگ های 
پاییــزِی حیاطش از فــرط زیبایی 

چیده شده به نظر برسد. 
در جهان حکمرانِی امور نســبی، 
حیف اســت رضا دوزاری و جهانش 
را باور نکنیم، آن همــه ناباوری که 
به ما غلبه کرد. این جهان شــاعرانه 
هم مضاف بر آن ها. من فکر می کنم 
»درخونگاه« اگر مجری بود، می شد 
چیــزی شــبیه اجراهــای محمد 
صالح عال، اگر دســتگاه موســیقی 
بود، می شد شــبیه دستگاه دشتی، 
اگر پادکست بود، می شد شبیه رادیو 
چهرازی. خالصه کالم این که جهاِن 
خسته   شاعر مسلک و تخدیرزده اش 
در سینمای ایران کم، یافت می شود 
و واال که غنیمت اســت، به رغم تمام 

ایراداتش که البته وارد است.

جایی میان شعر و هذیان، کم یاب و خواستنی

درخونگاه؛ فیلم دیدن به مثابه یک درمان موقتی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»کاندیدای ایده آل« نماینده 
عربستان در اسکار ۲۰۲۰

»کاندیدای ایده آل« سومین نماینده سینمای 
عربستان در تاریخ جوایز اسکار خارجی و دومین 
فیلم ســاخته »حیفا المنصــور« کارگردان زن 
سعودی است که در این رویداد سینمایی شرکت 

می کند.
این فیلم که امسال در بخش رقابتی جشنواره 
ونیز یکی از نامزدهای شــیر طالیی بود، روایتگر 
داســتان یک زن پزشک اســت که قصد دارد در 
انتخابات شورای شهر شرکت کند تا جاده منتهی 
به کلینیک خود را تعمیر کنــد اما با چالش های 
فراوانی در جامعه مردســاالر عربســتان رو به رو 

می شود.
»کاندیدای آیده آل« اولین فیلمی اســت که 
پس از رفع ممنوعیت ۳5 ساله سینما در عربستان 
سعودی، نماینده این کشــور در اسکار خارجی 

می شود.
عربســتان اولین بار در ســال 20۱4 با فیلم 
»وجده« ساخته »حیفا المنصور« در جوایز اسکار 
حضور یافت و سه سال بعد نیز »برکه با برکه مالقات 
می کند« نماینده این کشور انتخاب شد و امسال 
سومین تجربه سینمای نوپای عربستان در شاخه 
بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار است.

    
 ادامه فیلمبرداری 

»مرد نقره ای« خارج از کشور
با کلیــد خــوردن رســمی مراحــل تولید 
فیلم ســینمایی »مرد نقره ای« بــه کارگردانی 
محمدحســین لطیفی و ضبط بخش هایی از آن 
در کشورمان، حاال ضبط بخش های دیگری از این 
اثر سینمایی در کشور ترکیه و با حضور بازیگران 

ایرانی و ترک آغاز شده است.
»مرد نقره ای« که پیش از این با عنوان »سبز، 
ســفید، قرمز« وارد مراحل پیش تولید شده بود 
و اخیرا تغییر نــام داده، تازه ترین اثر ســینمایی 
محمدحسین لطیفی اســت که به تهیه کنندگی 
پرویز امیری و با موضوع پرچم ایران، هویت ایرانی 
و افتخارآفرینی نوجوانان و جوانان کشورمان در 

دست تولید قرار دارد.
مهدی ســلطانی، بهــاره کیان افشــار، ایرج 
نوذری، نادر سلیمانی و بهنوش بختیاری از جمله 
هنرمندان حاضر در این فیلم سینمایی هستند. 
شیدا ترزی اوغلو، ادیپ توت  آل، مصطفی یاباش، 
آلینــا آل و زینب کالع و عارف گونگــور بازیگران 
ترکیه ای این پروژه سینمایی هستند که، به ایفای 

نقش در فیلم جدید لطیفی می پردازند.
    

 امیرحسین فتحی به 
»کشتارگاه« پیوست

با ادامه پیش تولید فیلم سینمایی »کشتارگاه« 
به کارگردانی عباس امینی و تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی، امیرحســین فتحی هم به این پروژه 

سینمایی پیوست.
پیش تر، مانی حقیقی به عنوان بازیگر این فیلم 

سینمایی انتخاب شده بود.
»کشتارگاه« که به قلم عباس امینی و حسین 
فرخ زاده نوشته شده، روایتی متفاوت از مشکالت 
اجتماعی این روزهای کشــور است که قرار است 
طی ماه های آینده در بخش هایی از جنوب کشور و 
تهران جلو دوربین برود و در حال حاضر در مرحله 

پیش تولید قرار دارد.
علــی طلوعــی، ســرمایه گذار و جانشــین 
تهیه کننده این فیلم ســینمایی اســت و سعید 

صفرپور هم به عنوان مجری طرح حضور دارد.
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آبان    نامجو

فیلم بازهای حرفه ای با سایت های دانلود و فیلم و سریال 
زندگی می کنند. سایت ها مهم ترین مرجع برای آن ها هست 
و درک اهمیت این مساله شاید از توان گروه های دیگر جامعه 
ممکن نباشد. از همین جهت هم هست که فیلتر ناگهانِی چند 
سایت معتبر دانلود فیلم و سریال تا این اندازه حرفه ای های 
ســریال باز و فیلم بین را عصبانی کرده. این دفعه  اول نیست 
و آخر هم نخواهد بود، اگر خاطرتان باشــد، اولین بار فیلتر 
تاینی موویز بود که خیلی ســرو صدا به پا کرد و حاال هم که 

خیز دوم.
جالب این جاســت که هر بار محدودیــت منجر به یک 
گشــایش تازه می شــود. نکته ای که کاربران شــبکه های 
اجتماعی هم به طعن و کنایه از آن حرف زدند. در واقع تاینی 
موویز و امثالهم حق اشــتراک می گرفتند و پس از آن که از 
دسترس خارج شدند، وب ســایت هایی آمد که بدون حق 
اشــتراک همان خدمات را ارائه می کردند. البته این باعث 

نشده که جماعت حاال پریشان عشــِق فیلم عصبانیتش را 
ســر آذری جهرمی به عنوان تنها مقام مسئول در دسترس 

خالی نکند.
ناسزای »...« زیر پســت توئیترِی جهرمی، در این چند 
روز سوژه شده. وزیر جوان البته با یک اظهارنظر کوتاه سلب 
مســئولیت کرد و توپ را در زمین دیگران انداخت اما خب 
واقعیت اینجاست که کسی هم اساسا از هیچ مسئولی توقع 
پاسخگویی ندارد. کما این که هنوز مشخص نیست که چرا 
ناگهان چنین اتفاقی افتاده است عده ای مثل آرش خوش خو 
منتقد و روزنامه گار، ایــن فیلترینگ را قانونــی می دانند. 
استدالل این است که ســایت های فیلتر شده سریال هایی 
را به اشتراک می گذاشتند که توســط نماوا و فیلیمو دوبله 
شده بوده، پس حق قانونی آن هاست که از این وب سایت ها 

شاکی شوند.
اما عده  بیشتری این محدودیت را طبیعی نمی دانند و حتی 
بدبینانه این طور قضاوت کردند که مدل رفتارِی نماوا و فیلیمو 

کمی مافیایی است و آن ها برای سود بیشتر پنبه   رقبا را زدند. 
قسمت دردناک ماجرا اما واکنش نتفلیکس است، جایی که 
این منازعات جهانی شد و تا پیج اینستاگرامی نتفلیکس هم 

کشیده شد. شاید همین هم باعث شد که کاربران عصبانی پیج 
نماوا و فیلیمو را ریپورت کنند. هرچه که هست، فیلم بازها و 

سریال بین ها به این راحتی ها کوتاه نمی آیند ظاهرا. 

هوا  را  از  من  بگیر، دانلود  را  نه

چه شد که ناگهان سایت های دانلود فیلم، فیلتر شد؟

یادداشت

اظهارنظرها درباره  فیلم 
»درخونگاه« دو سویه  

کامال متفاوت دارد. از همان 
نمایش اولیه در جشنواره 
تا همین امروز که فیلم به 

اکران عمومی رسیده، این 
روال ادامه دارد. عده ای 
فیلم را جزو بهترین آثار 
چند وقت اخیر سینمای 
ایران می دانند و عده ای 

هم فیلم را مزخرف قلمداد 
می کنند
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